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EERST DIT 

NIEUWE TAALREL IN EURO-INSTELLINGEN 

VU EIST NEDERLANDS 
IN MERKENBUREAU 
Het Nederlandd mag dan op de valreep gered zijn ab 
officiële taal in het Eurokorps, er dient zich al een nieuwe 
belangrijke ,)trijd aan voor de kleinere talen in het Grote 
Europa: het Europee^i Merkenbureau met zetel in Madrid. 
Slechte 5 van de 9 officiële talen (EngeU, Fraru), Duité, 
Spaané en Italiaaru) werden er weerhouden. 

Wi 
lat wij r eeds ee rde r 
' h a d d e n voorspe ld 
k o m t u i t : de Vlamin
gen zullen n a h u n 

strijd om als volk in België 
te over leven, eenzelfde inspan
n ing m o e t e n leveren in de E u 
ropese Unie . H e t w a s de V U 
die als eers te in het federale 
p a r l e m e n t he t p rob l eem v a n 
de taa l regel ing in he t E u r o 
k o r p s heeft a angekaa r t . M i 
nis ter De lc ro ix •weze gep re 
zen o m d a t hij voe t bij s t uk 
hield. M a a r w a t zou er ge
b e u r d m o c h t b.v. G u y C o ë m e 
(of een a n d e r e Frans ta l ige) mi
nis ter v a n L a n d s v e r d e d i g i n g 
zijn gewees t ? 

D e rel heeft alvast ge leerd da t 
a r g w a a n t egenove r de E u r o 
pese instel l ingen niet ove rd re 
ven is. H e t bewijs w e r d onde r 
tussen reeds ge leverd me t he t 
z o g e n a a m d e M e r k e n b u r e a u 
w a a r he t N e d e r l a n d s toch 
m a a r fijn w e r d ui tgesloten. 
D a t deze s c h a n d e zich k o n 
v o o r d o e n o n d e r het b e w i n d 

H e t -was de N e d e r l a n d s e mi
n is te r -pres ident Lubberd die de 
ka t pas goed de bel aan bond . 
N a de N e d e r l a n d s e kab ine t s 
r aad h a d L u b b e r s ve rk laa rd da t 
in he t E u r o p e e s M e r k e n b u r e a u 
he t N e d e r l a n d s als officiële taal 
gesch rap t zou •worden op uiiti-
atkf van België. Di t zou be teke
nen da t België niet in s taat is 
om de be langen van Vlaande ren 
(en het N e d e r l a n d s ) op E u r o 
pees n iveau te ve rded igen . D a -
vidsfonds, W B en T A K kri jgen 
h ie rdoor p r o m p t overschot van 
gelijk door te eisen da t Vlaande
ren een vo lwaard ige l idstaat van 
de E u r o p e s e Un ie moet w o r 
den . 

Tussen haakjes : L u b b e r s 

van een eers te minis ter van 
Vlaamse afkomst s taa t in schril 
k o n t r a s t me t de s loganeske 
medede l ing da t , ,de C V P in 
de eers te p laa t s een Vlaamse 
part i j is". 

D e geschiedenis leert da t he t 
gevaarl i jk ke r sen e ten is met 
gro te heren , wie me t hen aan 
tafel zit moe t d u s dubbe l a ler t 
zijn. Zij zouden noch tans goed 
moe ten we ten da t m e n geen 
Un ie b o u w t op w a n t r o u w e n 
en da t het nege ren van na
ties o m d a t zi) aan de kleine 
k a n t zijn op termijn voor gro te 
g r a m zorgt . 

V l a a n d e r e n - en zeke r de 
Volksunie niet — gaa t niet ge
b u k t o n d e r eurofobie, w a t niet 
^viI zeggen da t het zich in eu-
roforie m a g wente len . Wie al 
eens d o o r de Brusselse E u r o -
wijk w a n d e l t m e r k t mee r dan 
eens da t het N e d e r l a n d s ont
b r e e k t o p gevels w a a r E G - i n -
stell ingen w o n e n . O n z e taal is 
niet alleen een van de officiële 
E U - t a l e n meiar mag zeker in 
Brussel , ook onze hoofdstad, 
niet o n t b r e k e n ! 

Verder in di t b lad leest u hoe 

voegde aan zijn ophefmakende 
medede l ing toe da t t e rzake Ne
derland op dezelfde lijn zit aL Bel
gië. Wie gedach t h a d da t w e aan 
de N e d e r l a n d e r s w a t s teun zou
den hebben als op E u r o p e e s ni
veau onze gemeenschappel i jke 
taal ve rded igd moet w o r d e n , 
k o m t (weer eens) bed rogen uit. 

Ge lukk ig heeft de N e d e r l a n d s e 
Tweede K a m e r s taa tssekre tar i s 
Piet Dankert van E u r o p e s e Za 
ken unan iem de o p d r a c h t gege
ven er alles aan te doen opda t 
het N e d e r l a n d s a lsnog als offici
ële taal van het M e r k e n b u r e a u 
a a n v a a r d zou w o r d e n . En w a t 
zei D a n k e r t ? Hij meen t da t de 
he ropen ing van deze diskussie 
grote gevolgen kan hebben voor de 

de Frans ta l ige landen , o.l.v. 
p re s iden t M i t t e r a n d , de strijd 
h e b b e n a a n g e b o n d e n tegen de 
A m e r i k a a n s e p le twals . Vooral 
in de audio-visuele sek tor 
dre ig t een o v e r w o e k e r i n g van 
Angelsaks ische p r o d u k t i e s die 
bovend ien v a n m i n d e r w a a r 
dige kwal i te i t zijn. N ie t da t 
de A m e r i k a n e n ons al lemaal 
Enge ls w^illen doen p r a t e n — 
da t doen wij haas t vanzelf n a 
zoveel j a ren TV-imper ia l i sme ! 
— m a a r ze zijn voora l geïnte
resseerd in he t u i tbre iden v a n 
h u n m a r k t . 

O n s , Neder lands ta l igen , is he t 
in de eers te p laa ts te doen om 
he t h a n d h a v e n van onze ku l tu -
rele identi tei t . E n op da t v lak 
zijn wij de eers te b o n d g e n o t e n 
van N e d e r l a n d da t me t het
zelfde p rob leem gekonfron-
tee rd w o r d t . D a t wij s amen 
p rach t ige d ingen k u n n e n ver-
\vezenli jken w^erd reeds be
wezen , o.m. d o o r de jongs te 
Buchmesse en de TV-reeks Het 
verhaal van een taal. D a t N e 
de r l ande r s de be laagde posit ie 
van h u n en onze taal in de E U 
minde r e rns t ig zouden n e m e n 
d a n de Vlamingen m a g d a n 

Zonder Nederlands In de Europeje irutellingen, u de Europese Unie 
onze unie niet. 

vestiging van Europol in Den Haag. 
Het UI dan ook onmogelijk dit be
sluit terug te draaien zonder de Eu
ropese Unie UI een politieke kridis te 
storten. 

D e Belgische p remie r D e h a e n e 
( C V P ) spreek t L u b b e r s niet te 
gen. I len zoals gewoonli jk k r ip -
t ische medede l ing v a n het ka
binet D e h a e n e zegt da t het ge
b ru ik de r ta len b innen de E u 
ropese zetels momentee l in een 
technische w e r k g r o e p op 
E U - n i v e a u -wordt be sp roken . 

misschien een w a a r h e i d zijn, 
in de zaak van he t M e r k e n b u 
reau h e b b e n zij b e w e z e n w^él 
gevoelig te zijn. Z e k e r w^sm-
neer h u n be langen op he t spel 
s taan zullen N e d e r l a n d e r s w a t 
g r a a g aan he t zelfde zeel t r ek
ken . 

H e t zou v a n w e g e V l a a n d e r e n 
onwijs zijn niet op deze k w a 
liteit in te spelen. D a a r o m is 
het a a n g e w e z e n da t Vlaamse 
reger ing en Vlaams p a r l e m e n t 
meer dan ooit me t D e n H a a g 
s a m e n s p a n n e n om front te 
v o r m e n in E u r o p a . Rech t 
s t reeks , z o n d e r de federale 
voogdij die, zoals geb leken is, 
niet w a k k e r hgt van d e ku l tu -
rele risiko's die E u r o p a v o o r 
he t voo r tbe s t aan van het N e 
de r l ands inhoud t . 

D e demokra t i s che Vlaams-na
tionalisten zullen daarbi j de 
eers ten zijn. Zij h e b b e n erva
r ing g e p u t uit de over levings-
strijd die zij me t België h e b b e n 
gevoerd en die zij, zoals g e w e 
ten, ook h e b b e n g e w o n n e n ! 

Mauri ts Van L iedekerke 

D i e w e r k g r o e p zou to t beslui
ten moe ten k o m e n v o o r het Bel
gische voorz i t t e r schap van de 
E U ten e inde loopt . 

D e Vlaamse min is te r -pres iden t 
Van den Brande ( C V P ) leverde 
p r o m p t in zeer b e d e k t e t e r m e n 
kr i t iek : volgens Van den 
B r a n d e moe ten alle officiële ta
len "in rechte en in feite" gelijk
w a a r d i g w o r d e n behande ld . In 
een reakt ie o p deze ve rho len 
kr i t iek van zijn par t i jgenoot zei 
D e h a e n e da t alle talen zowel bij 
het begin als op he t e inde van 
de p r o c e d u r e s g e b r u i k t k u n n e n 
w o r d e n , m a a r .waarschijnlijk tij
dens de p r o c e d u r e s b e p e r k t zul
len w o r d e n . 

D e N e d e r l a n d e r s zouden al te 
v r e d e n zijn als de ve r t aa lkos ten 
voor de N e d e r l a n d s e bedri jven 
die p r o c e d u r e s bij het M e r k e n 
b u r e a u a a n g a a n d o o r E u r o p a 
t e rugbe taa ld w^orden. K o o p 
mansgees t gaa t in V laande ren 
ech te r niet boven kul ture le ei
g e n w a a r d e . V laande ren rea
gee rde d a n ook zeer geschok t 
op de n ieuwe taalrel . D e V U , 
de V U J O en de V L D leverden 
s t r i emende kr i t iek. 

H e t mag duideli jk zijn: indien het 
Nederlands geen officiële taal wordt 
van het Europees Merkenbiu-eau, is 
de Europese Unie onze Unie niet 
ineen D e VU-frak t ie le ider in de 
Vlaamse Raad , Paul Van Grein-
bergen, k o n d i g d e een straffe in
terpel lat ie aan . E lde r s w o r d t er 
w a t afgegniffeld. Le Soir ziet 
he t geheel als een t eken van 
de spann ingen tussen "kleine" 
en "grote" l ids ta ten en sp reek t 
over het Syndroom van Aesopus. 
D e z e Gr iekse fabeldichter w a s 
een mi smaak te d \verg en vrijge
laten slaaf. Van hem is volgend 
c i taa t : De leeuwin heeft maar één 
jong, maar het u* een leeuw. 

(Pdj) 
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KORMG 
• Greenpeace kaapte een 
Renault Vesta, de wagen die 
het wereldrekord zuinig rij
den op zijn naam mag schrij
ven. De Vesta verbruikt ge
middeld 2,8 hter per hon
derd kilometer. Maar Re
nault brengt de wagen niet 
op de markt. Volgens Green
peace omdat de autokon-
strukteurs een te snelle om
schakeling naar zuinige mo
toren willen vermijden, zo
dat hun assemblagelijnen 
langer kunnen renderen. 

• Eén derde van de jonge 
hoeren is een jongen, werd 
gezegd op een studiedag 
over de prostitutie. 

• Volgens minister WiUockx. 
(SP) moet minder dan de 
helft van de gezinnen de 
kinderbijslaginlevering be
talen. Volgens de B G J G 
moet 60% van de gezinnen 
met kinderen inleveren op 
de kinderbijslag, 't Is maar 
hoe je 't bekijkt. 

• Overigens schaarden en
kele belangrijke verenigin
gen zich achter de 
VU-standpupten over de fe
deralisering van de Soci
ale Zekerheid. De, B G J G 
toonde zich voorstander van 
de federalisering van de kin
derbijslag, en het Vlaamse 
Eerstelijnsoverleg (VELO) 
pleit voor de federalisering 
van de gezondheidszorg. 

• Raadsheer Wezel die het 
assisenproces tegen Philippe 
Lacroix en zes medebeschul-
digden leidde, werd uitein
delijk toch gewraakt. De 
verdediging had volgens het 
Hof van assisen van Bra
bant redenen om te twijfelen 
aan de onpartijdigheid vsm 
de rechter. 

• Nadat eerder bekend 
raakte dat de Antwerpse ad-
vokaten fiskaal aftrekbaar 
met skivakantie kunnen, wil 
het Vlaams Pleitgenoot-
schap bij de Brusselse ba
lie klaarblijkelijk niet ach
terblijven. Het genootschap 
organiseert volgend jaar een 
trip naar Praag, met o.m. een 
ontmoeting met de Praagse 
balie op het programma, zo
dat de reis fiskaal Ingebracht 
kan worden. 

• De Britse minister vbor 
Noord-Ierland legde de do-
kumenten voor die het be
staan bewijzen van geheime 
kontakten tussen het Iers 
Republikeins Leger (IRA) 
en de Britse regering. Deze 
kontakten werden voordien 
steeds ontkend. De extreme 
protestantse dominee Pau
ley noemde minister Mayhew 
daarvoor in het Lagerhuis 
een leugenaar. Hij werd 
prompt vijf dagen de toe
gang tot het parlement ont
zegd. De Engelsen staan nog 
op beleefdheid in het parle
ment. Zoals het gentlemen 
past. 

• Nochtans heeft het Britse 
publiek weinig vertrouwen 
in zijn politici. In een opinie
peiling vinden de Engelsen 
de poutici van alle beroeps-
kategorieën het minst ge
loofwaardig. Slechts één be-
roepskategorie doet het even 
slecht: de joernalisten... 

AZIELZOEKERS 
Verleden week haalden we en
kele voorbeelden aan van ge
ïntegreerde azielzoekers die na 
enkele jaren uiteindelijk toch 
uitgewezen dreigen te worden. 
Tegen deze uitwijzing wordt 
vaak geprotesteerd door een ad 
hoc-komiteetje, een school, een 
lokale politikus, ... En dat ver
zet is begrijpelijk: veel kandi-
daat-vluchtelingen spreken al 
vlot Nederlands, hebben werk 
gevonden, maken deel uit van 
de lokale gemeenschap. De 
VU-senatoren NeLLy Mau en Jan 
Loone^i beseffen het probleem, 
en proberen er met een wets
voorstel wat aan te doen. 

Het wetsvoorstel Maes-Loones 
mciakt het mogelijk dat onder 
strikte voorwaarden deze per
sonen een machtiging tot uit
zonderlijk verblijf op het grond
gebied krijgen. Die voorwaar
den luiden: de aanvraag van de 
vreemdeling om als vluchteling 
erkend te worden dateert van 
voor 1 januari 1991; de vreem
deling moet een wettelijke pro
fessionele aktiviteit van mini
mum een halftijdse betrekking 
gedurende 12 maanden kunnen 
be\vijzen; de vreemdeling moet 
een redelijke kennis van de 
streektaal kunneo bewijzen. 

De kommissie van advies voor 
vreemdelingen brengt over deze 
dossiers advies uit. De minis
ter die bevoegd is over de toe
gang, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreem
delingen neemt de beslissing. 
Op die manier is het moge
lijk dat aan de hand van dui
delijk vastgelegde criteria, om 
humanitaire redenen de uitwij
zing van duidelijk geïntegreerde 
asielzoekers verhinderd wordt. 

HORMONEN-
MAFFIOSI 
VEROORDEELD 
Twee leperse families die be
kend stonden als lokale peet
vaders van de hormonenmaffia 
kregen voor het Hof van Be
roep zwaardere straffen dan in 
eerste aanleg. Beide families lie
ten op grote schcial runderen 
met verboden hormonale pre
paraten behandelen. De dieren 
werden achteraf op het erf van 
kleine boeren uit de streek ge
plaatst. 

In beroep keken de beschuldig
den aan tegen een straf van 2 
jaar effektief en een boete van 
vier miljoen frank. De handlan
gers die de spuit hanteerden, 
kregen 6 maanden cel en een 
boete van 180.000 frank. 

De boertjes die de dieren op 
huh erf be-waarden, kregen twee 
maanden cel en boetes tussen 
180.000 en 240.000 frank. De 
verdediging kondigde aan in 
kassatie te gaan. 

MIGRANTEN
STEMRECHT 
Volgens De Morgen gaat 
VU-staatssekretaris Vic Anciaux 
het wetsvoorstel Harnu, een ge
wezen Agalev-senator, indienen 
in de Kamer. Dit wetsvoorstel 
voorziet de automatische toe
kenning van de Belgische nati
onaliteit (en dus stemrecht) aan 
iedereen na vijf jaar wettelijk 
verblijf in ons land. Het voor
stel Harnie ligt niet echt in de 
lijn van het VU-standpunt ter
zake. De VU noemt het stem
recht voor migranten een gevolg 
van de integratie, en geen voor
waarde. 

Naar we konden vernemen 
klopt het bericht uit De Mor
gen niet helemaal. Vic Anciaux 
is niet van plan het voorstel 
Harnie onge'wijzigd in te die
nen. De gewezen VU-voorzitter 
•werkt nog aan een w^etsvoorstel 
over de problematiek, dat hij 
over enkele weken hoopt in te 
dienen. 

OCATO 
De échte reden waarom de Boe
renbond en diergelijken de boe
ren zo opzetten tegen het Mest-
aktieplan, was zondag jl. te zien 
aan Flanders Expo in Gent. 
Een kilometerslange vrachtwa-
genkaravaan zakte naar de 
Oostvlaamse hoofdstad af. 

De manifestatie was georgani
seerd door Ocato, het onlangs 
opgerichte Overlegcentrum van 
Agrarische Toeleveringsbedrij
ven. Hier zag men een défilé 
van de landbouwindustrie, de 
spelers achter de poppenkast 
(met poppen die graag aan het 
dansen gaan !) van het boeren
protest. 

Het zijn immers niet de gezins-

De stakingen van verleden week hebben tot reóultaat gehad dat de 
regering en de vakbonden zich deze week ver van het dtraatgewoel 
over het krui ij plan bogen. Dit feit alleen al betekent dat er wel wat 
afgepingeld zal worden op het betaalplan. De vakbonden hebben de 
wend uitgedrukt om wijzigingen aan te brengen op het vlak van 
de tewerkstelling (meer garanties van werkgeverd en overheid), de 
indekd (volgend dommigen moet alle indeks-geprutd uit het kritid-
plan, anderen zijn al tevreden wanneer de "gezondheiddindekd" een 
tijdelijke Lp. v. een dtruktureU maatregel zou worden), en vooral, de 
dtrijd tegen defidkalefraude. De CVP-denatoren Geeru) en Cooreman 
hebben echt een golf van protedt ontketend met hun verklaring dat 
in dit land jaarlijkd 450 miljard aan belodtingen ontdoken wordt. 

bedrijven die het grote slachtof
fer zullen worden van het Map. 
Het mestaktieplan heeft het wel 
gemunt op het vet van de soep 
van de landbouw^industrie. 

Het gaat om stallenbouwers, 
veevoederfabrikanten en -leve
ranciers, slachthuizen, vleeswa-
renbedrijven, transportbedrij
ven, etc. Volgens de 
Ocato-woordvoerder, de broer 
van Defensieminister Delcroix 
(CVP), bouwt men geen eko-
logisch paradijs op een ekono-
misch kerkhof. 

Hij beklemtoonde dat het Map 
ook architekten- en ingenieurs
bureaus treft, de geneesmidde
lenindustrie, apotekers, banken 
en verzekeringsinstellingen. 

De CVP, die het Mestaktieplan 
na een prestigeslag met De Bat-
selier in de Vlaamse regering 
eerst goedkeurde, nam na de 
straatakties van de boeren een 
bocht. Nu luidt het dat de CVP 
de Vlaamse begroting niet zal 
goedkeuren indien het Map niet 
grondig hertekend wordt. 

De Vlaamse regering verga
derde maandagavond over het 
Map. De Boerenbond, die het 

al bij zoveel burgers verkorven 
heeft, maakte de zaken deze 
week zo mogelijk nog erger 
door haar ontevredenheid over 
de CVP-lijst voor de Europese 
verkiezingen kenbaar te maken. 

De straatakties van de boeren 
namen meer en meer terroris
tische allures aan. Ze noemden 
het zelf "strafexpedities". Poli
tici, leden van milieuverenigin
gen, mensen die een bezwaar
schrift indienden tegen de bouw 
van nieuwe varkensstallen in 
hun buurt, worden het mikpunt 
van boerenbendes die psycho
logisch en fysiek geweld niet 
schuwen. 

Na de hormonenmaffia lijkt er 
wel een mestmaffia aan het 
werk te zijn. Enkele heethoof
den uit de Noorderkempen wer
den ingerekend. De boerenor-
ganisaties distantieerden zich 
van de gepleegde feiten, maar 
blijven de boeren wel verkeerde 
informatie verstrekken over het 
Map en andere milieu-initiatie
ven van de Vlaamse regering 
(zie ook: Het partijbestuur deelt 
mee). 

IN GOEDE 
HANDEN? 

„De komdt van Herman Candried 
wad niet helemaal in overeendtem-
ming met ond eigen wetdvoordtel te
gen overloperij. Dat kunnen wij ge
rust erkennen. Aid wij zeggen dat 
onze partij openstaat voor mensen 
uit andere partijen die ons pro
gramma onderdchrijven, moeten wij 
ze echter ook in dtaat dtellen om bij 
ons aan te dluiten. 

Wij blijven daarbij 100% achter 
ons wetsvoorstel tegen overlo
perij staan. Maar het zou on
rechtvaardig zijn als een wets
voorstel alleen wet zou zijn voor 
de CVP en niet voor andere 
partijen 1" 

Deze nieuwspraak kan alleen 
uit de CVP-brochure Uw toe
komst in goede handen van Johan 
Van Hecke komen, die zich in de
zelfde brochure nu eens voor
zitter CVP en dan weer kandi
daat-voorzitter CVP noemt. 

Met dezelfde redenering mag 
de CVP verder politieke benoe-
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KORTWEG 
mingen doen, mag men van de 
CVP verder de belastingen ont
duiken, met de wagen ladder
zat tegen 100 kilometer per uur 
door de dorpskom razen, ... on
der het motto: We zijn er wel 
100 procent tegen, maar zolang 
al die vreselijke dingen gebeu
ren, zou het toch te gek zijn als 
wij het niet zouden doen! 

VU EN AGALEV 
AKTIEFST 
In De Standaard, die als eer
ste melding maakte van cijfer
gegevens uit het Aktiviteiten-
verslag van de Vlciamse Raad, 
mochten we lezen dat de Volks-
unie-fraktie in het Vlaams par
lement de aktiefste fraktie is, op 
de voet gevolgd door Agalev. 
Op te merken valt dat deze twee 
frakties met elk 12 leden tot de 
kleinsten behoren. 

De SP diende wel de meeste 
voorstellen van dekreet of reso
lutie in (17). De VU schreef 13 
dekreet- of resolutievoorstellen 
op haar naam. 

De demokratische Vlaamsnati
onalisten spannen de kroon -wat 
het aantal schriftelijke vragen 
betreft. 316 van de in totaal 
1.508 schriftelijke vragen aan 
een Vlaams minister werden on
dertekend door een VU-raads-
hd. 

De CVP is hier met 288 tweede 
op een straatlengte. Bij de inter
pellaties en mondelinge vrageri 

zijn de groenen dan weer veruit 
koploper met 91 stuks. 

De VU is, als meerderheidspar
tij, dat mag niet uit het oog 
verloren worden, nog tweede 
met 68 interpellaties en mon
delinge vragen. De VU-fraktie 
verdient daarom zeker geluk
wensen voor deze prachtpresta-
tie. 

Samengeteld mag de VU-frak-

STAKINGS
LEED 
De stakingen van verleden 
w^eek hebben ons w^eekblad 
heel wat parten gespeeld. 
Dinsdagavond was W I J 
nochtans al gedrukt. Door 
de staking van w^oensdeig 
kon ons blad op de druk
kerij niet afgehaald w^or-
den om verzonden te wor
den. Donderdag kon dat 
dan wel, maar dan wierp 
de poststaking van vrijdag 
weer roet in het eten. Daar
door kregen de lezers hun 
blad pjis maandag in de bus. 
Heel w ât lezers ontvingen 
hun W I J zelfs pas dinsdag. 
Het nieuwrs dat U te le
zen kreeg Avas dus net een 
week oud. Hoewel dit alles 
buiten de wil van de re-
daktie gebeurde, willen -we 
ons toch ekskuzeren voor 
dit stakingsleed. 

tie van Paul Van Gremhergen zich 
de aktiefste van de Vlaamse 
Raad noemen: met 397 vermel
dingen verslaat ze nipt Agalev 
(385), een oppositiepartij. 

Opmerkelijk is trouwens dat 
de oppositiepartijen Agalev en 
Vlaams Blok veel aktiever zijn 
dan de grootste oppositiepar-
t>j VLD. Wat de samengetelde 
cijfers betreft presteren slechts 
Rossem (90) en de SP (169) in 
de Vlaamse Raad slechter dan 
de VLD (246). 

KOMMUNI-
KATIE 
Bijna veertien dagen na de be
kendmaking van het krisisplan 
vond de regering het nuttig om 
de aangekondigde maatregelen 
ook eens een beetje uit te leggen 
aan de bevolking. Niet alleen 
komt dit initiatief veel te laat, 
het liep ook weer eens hele
maal fout met krantenadverten
ties die niet aanzetten tot lezen 
en een brochure die bol staat 
van het Wetstraatees. 

Nu, het zou de regering De-
haene niet zijn, moest haar kom-
munikatie een toonbeeld van 
overheidsvoorlichting vormen. 
Men kan er donder op zeggen 
dat hier iemand de slagen aan 
het tellen is, en een mooi lijstje 
heeft aangelegd van fouten die 
niet meer voor herhaling vat
baar zijn. 

Sinterklaas 
Het jaarlijkse bezoek van Sin
terklaas staat weer voor de 
deur. In Bosnië wordt speel
goed gedropt voor kinderen 
die enorm te lijden hebben 
onder oorlog en geweld. 

Voor deze kinderen is oorlog 
geen spel, het is de harde re
aliteit. 

Vanuit ons luxe--wereldje kij
ken we toe. 

Bij ons worden de kinderen 
op allerhande manieren aan
gespoord oorlogsspeelgoed te 
vragen aan de Sint. Voor hen 
is de borlog wel een spel. Het 
oorlogsspeelgoed ziet er le
vensecht uit. Méér dan goede 
imitaties van de werkelijk
heid. Dit kan niet langer. 

Door de reklame voor oor
logsspeelgoed en het aanmoe
digen van oorlogsspelletjes, 
zien kinderen de ernst niet 
meer in van echte oorlog en 
echt geweld. Zij verliezen kre-
ativiteit en vindingrijkheid die 
zo eigen is aan het kinderspel. 
Fantasie beleven moet kun
nen zonder wapens. We moe
ten dringend iets doen aan 
de beperking van de reklame 
en verkoop van oorlogsspeel
goed en voor de invoering van 
vredesopvoeding via scholen 
en jeugdbe'wegingen. Boven
dien moet er •werk gemaakt 

worden van een strenge be
teugeling van geweld op tele
visie vooral op tijdstippen dat 
kinderen televisie kijken. 

Hopelijk denkt de goede Sint 
aan de vredestraditie in 
Vlaanderen en zorgt hij mee 
voor het opgroeien van een 
generatie die streeft naar 
"nooit meer oorlog". 

z^ 
Bert Anciaux 

algemeen voorzitter VU 

IDENTITEITSSCHAAMTE 

Bent U beschaamd om Vla
ming te zijn? Waarschijnlijk 
niet. Het feit dat U 
WIJ-abonnee of VU-lid bent, 
bewijst eigenlijk al dat U er 
redelijk fier op bent Vlaming 
te zijn. U bent in min of meer
dere mate vergroeid, soms 
vergrijsd met de Vlaamse be-
•weging en de Vlaamse strijd. 
Wie weet droeg U zo'n zelf
klever op de boekentas, 
waarop te lezen stond Ik ben 
Vlaming en daar ben ik fier op. 
Nu draagt U misschien, al 
van voor de tijd dat de pin's 
een rage werden, een Vlaams 
leeuwtje of een VU-speldje 
op de revers. Wanneer mo
gelijk zingt U uit volle borst 
de Vlaamse Leeuw^ mee, er 
moet al heel w^at gebeuren 
om U w^eg te houden van de 
IJzerbedevaart of het Zang
feest, op I I juli hangt U de 
Leeuw uit. Misschien was U 
verleden zondag wel op de 
WB-TAK-strijdnamiddag in 
Gent. 

U bent niet alleen. Maar toch 
vormt U een onderdeel van 
een Vlaamse minderheid: 
Vlaamsnationalisten, flamin
ganten, VU-leden, 
WIJ-abonnees. En dat weet 
U natuurlijk wel. De meeste 
mensen vlaggen niet op 11 
juli, gaan niet naar Zangfeest 
of IJzerbedevaart, stemmen 
niet voor de Volksunie. Men 
heeft U misschien al wel ver
wijten naar het hoofd geshn-
gerd die naar een donker ver
leden verwijzen. U kent wel
licht zelfs mensen die vroeger 

wél voor de Volksunie stem
den, en nu hun heil zochten 
bij andere partijen, van VLD 
of Agalev tot Vlaams Blok. 

Het is over het gevaar vjm 
deze laatste partij voor de 
Vlaamse strijd dat "we het hier 
willen hebben. Want in toene
mende mate is het fenomeen 
Vlaams Blok en al de ne
gatieve konnotaties die eraan 
gehecht, worden, er verant-
\voordelljk voor dat veel Vla
mingen het Vlaams kind met 
het bad'water weggooien. Dat 
is zonde. Een volk heeft im
mers nood aan een identiteit, 
en aan symbolen die daar
naar verwijzen. Het maakt 
je w^eerbaarder, helpt je niet 
over je heen te laten lopen 
(zonder daarom over anderen 
te gaan lopen), en levert uit
eindelijk een wereld op die 
rijker is aan verscheidenheid. 
Een plurikiJturele (verschil
lende kuituren naast elkaar) 
wereld i-p-v. een multikultu-
rele (één kuituur bestaand uit 
elementen van veel kuituren) 
als het w^are. 

Van de zomer waren we te 
gast op een barbecue van een 
scoutsvereniging. De leiding 
had een imposante toren ge
sjord, met in de top drie vlag
gen: de paarse internationale 
scoutsvlag, de lokale 
WKSM-vlag , en de Vlaamse 
leeuw. E^n van de leiders van 
een naburige groep maakte 
problemen over die leeuwe-
vlag. De JCOuUi zijn toch een ver
draagzame vereniging, en zeker 
niet extreem-rechtd, betoogde 

hij. En: Door die Ueuwevlag oó-
joclëren we ond met het Vlaanu 
Blok. De 19-jarige jongeman 
had het natuurlijk bij het ver
keerde eind, maar toch is zijn 
verwijt niet zonder beteke
nis. Niet alleen voor VU-ers 
of WIJ-abonnees, maar voor 
heel de Vlaamse beweging, 
voor heel Vlaanderen. 

Verleden w^eek zagen we op 
de BRTN enkele Vlaams 
Blokkers van hun oren maken 
omdat ze te weinig aan bod 
komen in de media. We heb
ben begrip voor de klaagzang 
van het Vlaams Blok, die par
tij h^eft wellicht gelijk dat ze 
in verhouding tot andere par
tijen te weinig aan bod komt 
op televisie en in de pers. Men 
kan enkele kranten boven
dien een zeer dubbelzinnige 
houding tegenover het Blok 
aanwrijven. Hoe valt het an
ders te verklaren dat een be
paalde krant in dezelfde week 
eerst een advertentie publi
ceert waarin het Vlaams Blok 
de zware werkloosheid in ver
band brengt met de massale 
aanwezigheid van de migran
ten, en daarna middels een 
Hitler-foto waarschuwt tegen 
de gevaren van de rechts ex
tremisten die er, ondanks hun 
ondemokratische pro
gramma's, prat op gaan dat ze 
demokratisch verkozen wer
den? 

En als het Vlaams Blok dan 
eens serieuze aandacht krijgt, 
dan zit er meestal een adder
tje onder het gras: rellen bij 
een betoging, een kafeeruzie 

van een militant, een racis
tisch pamflet, kontakten met 
Le Pen of andere neofascis
ten, ... Pas op, wre zeggen niet 
dat de media moeten zwijgen 
wanneer het Vlaams Blok zijn 
ware gelaat laat zien. We me
nen slechts dat de kulpabüize-
rende en isolerende houding 
van het eötabliihment (waar de 
meeste media, de traditionele 
partijen, de kulturele -wereld, 
de vakbonden etc. een on
derdeel van vormen) tegen
over de (kiezers van de) win
naar van de verkiezingen van 
24 november '91 wel eens 
kontraproduktief zou kunnen 
w^erken. 

In het £iangehaalde televisie
verslag sloten de Vlaams 
Blokkers een aktie rond een 
Antwerps standbeeld af met 
het zingen van de Vlaamse 
leeuw. Voorzitter voor het Le
ven Karel Dillen hield de lip
pen stijf op elkaar, -want hij 
zat (volgens de joemalist) met 
een stemprobleem. We dach
ten terug aan het incident 
met de Vlaamse Leeuw op 
de scoutsbarbecue. Hoeveel 
mensen zullen door die beel
den van zingende Blokkers in 
de overtuiging gesterkt wor
den dat "onze" Vlaamse 
Leeuw een ekstremistisch, ra
cistisch, fascistisch,... liedje 
is? 

We lezen in de pers dat mi
nister-president Luc Van den 
Branie een kruutocbtje tegen 
het Vlaams Blok begonnen 
is. De Vlaamse premier heeft 
hetzelfde vastgesteld als 

W I J : Vooral bij jongeren ver
oorzaken deze fanatieke groepen 
(Van den Brande bedoelt het 
Vlaams Blok) een vorm van 
IdentUeltiMhaamte. Afe/uen ke
ren zich af van een gezand Vlaamj 
IdentltelttigevoeL 2<? zijn bang om 
er voor uit te kamen dat ze Vla
ming zijn. 
Wanneer mensen de Vlaamse 
Leeu'wevlag, het Vlaams 
volkslied, het Zangfeest of de 
IJzerbedevaart in verband 
brengen met extreem rechts, 
scheelt er iets aan het Vlaams 
identiteitsgevoel. Hier kan 
echter iets aan verholpen •wor
den. Het A N Z en het Be-
devaartkomitee hebben hun 
eigen beeldvorming in han
den. Voor de rest draagt ie
dereen verantwoordelijkheid. 
Niet-racistische of extreem
rechtse verenigingen, par
tijen, instellingen of druk-
kingsgroepen kunnen twee 
dingen doen: ofwel verzaken 
ze aan het gebruik van onze 
Vlaamse identiteitssymbolen, 
en geven ze daarmee toe dat 
het Vlaams Blok erin geslaagd 
is ze op te eisen en dus te 
bezoedelen. Ofwel leggen ze 
door het gebruik van de 
Vlaamse symbolen te aksen-
tueren juist de nadruk op hun 
Vlaams karakter, en bewij
zen ze tegenover \vie daaraan 
twijfelt dat aan die symbolen 
hoegenaamd geen extreem
rechtse of fascistoïde konno
tatie gegeven mag worden. 
Waarom zagen we op de anti-
racisme-betoging in Antwer
pen geen leeuwevlaggen ? 
(Pdj) 

DONDERDAG 2 DECEMBER 1993 

file:///voordelljk


EEN FRANSE ZET TEGEN VERAMERIKANISERING 
Midden oktober gooide Frank-
rijks president Mitterand va
nop het eiland Mauritius een 
kei in de internationale han-
delskikkerpoel. Hij -was daar als 
boegbeeld van de wereldwijde 
„Francité", die er verzamelen 
had geblazen. 

Zijn meest geruchtmakende uit
lating betrof de GATT-bespre
kingen (General Agreement on 
Trade and Tariffj). Deze hebben 
als doel een zo ongeremd mo
gelijke internationale vrijhandel 
te bewerken. Ze geraken ech
ter niet uit het slop. Stenen des 
aanstoots zijn vooral de zicht
bare toelagen die de Europese 
Unie aan haar landbouwsektor 
en haar staalnijverheid toe
schuift. De VSA, die op bedekte 
wijze tenminste evenzeer betoe
laagt, kan dit ,,protektionisme" 
niet aanvaarden. President Mit
terand legde dus een derde steen 
des aanstoots als hypotheek op 
de onderhandelingen. Hij wil 
een kultuurparagraaf. Niet om, 
zoals te Maastricht jammerlijk 
genoeg gebeurde, de kuituur 
uitdrukkelijk onder toepassing 
van een overeenkomst te bren
gen maar andersom, om ze er 
uit te sluiten. 

MEDEDINGINGEN 
AUTONOMIE 
Het gaat hem met name om de 
audio-visuele sektor, vooral dus 
om film en televisie. Dit zijn 
onbetwistbaar kulturele goede
ren. Televisie beïnvloedt dui
delijk en massaal de geesten 
van ontelbaren. Indien Europa 
zijn kuituur wil overeind hou
den spreekt het vanzelf dat het 
zijn beeldbuizen niet ongehin
derd mag laten overspoelen 
door om het even -welke bui-

Men JteiLe zich het effekt voor van een Vlaunue steunbetuiging aan 
het ad red van Mitterand... 
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ten-Europese programma's. Dit 
is de grootschalige toepassing 
van het beginsel van de kultu
rele autonomie, nog gezwegen 
van het zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren. Het komt inder
daad de volkeren zelf toe, te be
slissen m welke mate en van wie 
zij vreemde kulturele invloeden 
willen binnenlaten. Elke dwang 

in dit opzicht betekent kultureel 
imperialisme; ook wanneer die 
dwang niet uit kulturele maar 
uit financiële motieven ontstaa.t. 
En dit is precies het geval: Ame
rikaanse TV-series van zeer 
middelmatige kwaliteit kunnen 
in eigen land hun investering én 
winst opbrengen en bijgevolg 
tegen een onklopbare lage prijs 

naar Europa'afgeschoven. Het 
is toch louter winst! 

Het omgekeerde is, van Eu
ropa uit, niet mogelijk. Ameri
kaans-Engels wordt overal min 
of meer verstaan; Europeej be
staat niet. In de Europese Unie 
alleen al zijn negen talen of
ficieel erkend, meer dan tien 
niet-erkend. 

Geen enkele ervan heeft een met 
het Engels vergelijkbare uitstra
ling. In vele landen, zeker in 
de VSA, is men niet eens be
reid films met onderschriften te 
bekijken. Dus zelfs louter op 
het gebied van de mededinging 
gaat een gelijkschakeling van 
Amerika met Europa niet op en 
is een GATT-uitzondering voor 
deze sektor ten volle verant
woord. 

Vooral kleinere volkeren kun
nen tegen die Amerikaanse ge-
bradeerde rommel niet opboksen. 
Zonder toelagen van de eigen 
Gemeenschap kunnen heel wat 
films en televisieprogramma's 
met eens tot stand komen. 

i Een verbod op alle toelagen — 
I dat is toch w ât GATT beoogt 
s. — zou dan ook de dood van de 
'̂  Europese filmnijverheid als ge

volg hebben. Een film als Daenj 
zou niet meer mogen of kunnen 
gedraaid -worden. 

De Amerikanen bekijken de 
zaak anders. Voor hen gaat het 
eerst en vooral om de poen. Kul
turele versmachting in Europa 
interesseert hen niet. President 
Clinton heeft uitdrukkelijk ver
klaard, niet te \villen w^eten van 
een andere dan een handelsbe
nadering. 

Er bestaat dus alle reden om in 
deze botsing tussen Mitterand 

DE GEVERNISTE KONING 

Wij stonden ooit oog in oog met Kim II 
Sung, de Geliefde Leider van Noord-Ko-
rea. Hij wachtte ons op in zijn gigan
tische en kitscherige paleis op de rand 
Pjongjang. Man kan het slechts bereiken 
na eerst een dozijn veiligheidsgordels te 
hebben overwonnen. 

Wie Kim mag ontmoeten, zelfs van op 
eerbiedwaardige afstand, prijst zich ge
lukkig. De onderdanen van de Geliefde 
Leider kennen de Rode Wegwijzer slechts 
van horen zien op de vele beeltenissen 
die steevast een blozende zestiger voor
stellen. Kim als Vader van al de kinderen 
van Korea, ook van zij die in het door de 
verfoeilijke Amerikanen bezette Zuiden 
wonen. 

Elk boek in Korea opent met een foto van 
Kim, niet zomaar een foto maar een van 
alle rimpels en puisten gepurgeerd por
tret. De bobbels, de wratten, de littekens; 
zij werden allen handig gladgestreken en 
zelfs de lippen kregen wat rouge. 

Maar de man in het roomtaartpaleis is 
niet die lieve bompa vanop de foto's maar 
een ietwat doorgezakte vent met perka
menten tronie, ziet er zelfs een beetje 
viespeukachtig uit. De vetkwabben pui
len uit zijn kraag en de zware bnl is 
duidelijk aan een kleenex toe. 

Noord-Korea is voor de truuk-met-de-
foto duidelijk in de leer geweest bij de 
Europese fabrikanten van plaasteren hei
ligenbeelden, zij schonken ons aan de 
lopende band bloedloze Rita's, trooste
loze Antoniussen, starogende Jozeffen en 
geslachtsloze Maria's. 

Maar het toppunt van deze gestolde de
votie is te zien in heiligdommen waar ge
lukzaligen in een schrijn uitgestald liggen. 
Neem nu Theresia in Lisieux, onaange
tast ligt zij in een geur van heiligheid en 
rozen in haar glazen kist te slapen. Het 
lijkt wel Sneeuwitje. 

Kommunistische regimes hebben zich 
wat graag van deze Roomse truuks be
diend en op hun religie toegepast. In 
Moskou hebben de kommunisten hun 
heilige, Vladimir Iljitsj Oeljanov, ook in 
een kristallen sarkofaag gelegd. Maar na 
het ineenstuiken van het kommunisme 
gelooft geen Rus meer dat Lenin er dank 
zij een bovennatuurlijke tussenkomst zo 
goed uitziet. 

De ontheiliging is reeds zo ver gevorderd 
dat meer en meer ^vordt aangenomen dat 
het om een wassen beeld gaat of mis
schien wel een dubbelganger die van de 
set van een Lenin-film werd geplukt en 
geslachtofferd werd op het altaar van het 
eeuwige kommunisme. 

Na Lenin werd de traditie verder ge
zet, bij gebrek aan echte heiligen gaven 
de kommunisten hun leiders reeds bij 
leven de gladgestreken kaken van de eeu-
\vigheid. Kroetsjov werd, wreed tegen 
zijn zin, al eens van een wrat ontdaan, 
Brezjnev -was reeds een levend lijk toen 
hij als een pop op de 1 meistoet verscheen, 
Tsjernenko leek wel een opgezette vogel 

en bij zijn aantreden werd de wijnvlek op 
het hoofd van Gorbatsjov weggekamoe-
fleerd... 

Waarom wij zo graag doen alsof wij er 
mooier uitzien heeft te maken met een 
oeroud verlangen. Uit ontelbare potjes, 
flesjes en tubetjes hopen wij het middel 
te puren om het eeuwige leven reeds bij 
leven te verwerven, frisser te ruiken dan 
ons gegeven is, gladder te zijn dan wij 
reeds zijn. 

Regimes stellen hun geliefde leiders als 
heiligen voor, verlost van de zichtbare 
ongemakken van het aardse leven. 

Nog voor Boudewijn goed en wel aan 
zijn sarkofaag was toevertrouwd werd hij 
reeds zalig verklaard, een seizoen na zijn 
begrafenis lijkt nu ook de tijd gekomen 
om hem tot heiligheid te verheffen. 

De Brusselse ELGE Editions nam het 
karwei op zich en biedt een super muur
kalender aan met de beeltenis van een 
man die koning Boude\vijn heet te zijn. 
Om tot deze ,,exclusieve artistieke crea
tie " te komen werd van Boude\vijn een 
mummie gemaakt, ontdaan van alle kraai-
epootjes, het voorhoofd uitgevlakt, z'n 
haar bijgeknipt en gevernist, de konink
lijke tanden wat rechter gezet, wat rouge 
op de lippen gesmeerd en de mond tot 
Hollywoodproporties uitgeplooid... 

Et voila, een zemen Boudewijn — ver
minkt tot heilige — komt te voorschijn. 
E^n Kim II Sung ten gerieve van „de 
Belgen met emoties". En hij brengt nog 
geld op ook... 

R.Asinus 

en Clinton, tussen Europa en 
Amerika, tiuMn Icultuur en biui-
nejj, de zijde van Mitterand te 
kiezen. 

De franstalige landen of die 
daarvoor moeten doorgaan, 
hebben dat op Mauritius ge
daan. Ook België's eerste mi
nister Dehaene. Die had daar 
niet moeten zijn. Dat varkentje 
hebben wij op 21 oktober j.1. al 
gewassen. Maar het is goed dat 
hij (zoals alle anderen) Mitte
rand gesteund heeft. 

VLAAMSE STEUN 
Sedertdien hebben wij over 
deze aangelegenheid zo goed als 
niets meer gehoord. Het belang 
ervan springt nochtans in het 
oog, voor het Nederlands nog 
veel meer dan voor het Frans. 

Het is ook wenselijk dat Mitte
rand, en op dit punt ook De
haene, uitdrukkelijk steun krijgt 
van de Vlamingen. Op de top 
van de Franse landen vertegen
woordigde hij ons niet. Steun 
vanuit Vlaanderen moet hem, 
ook de Walen, de Fransen en 
de Amerikanen duidelijk maken 
dat wij, in deze GATT-zaak, aan 
zijn zijde staan. 

De zaak is trouwens belangrijk 
genoeg opdat ui het Belgische par
lement niet alleen de Vlamingen 
maar ook de Walen zulke steun 
zouden betuigen. 

Daarnaast zou de Vlaanwe raad 
er een punt moeten van maken, 
op de gevraagde uitzondering 
aan te dringen. 

En waarom niet de Vlaanue be
weging, in al hare geledingen ? 
Het wordt tijd dat zij het Bel
gische kader niet verlaat maar 
toch overstijgt. Gevaren voor 
onze volksaard komen in toene
mende mate uit het buitenland; 
van de Eurokraten zeker, maar 
in dit geval van al wie handel 
boven kuituur stelt. , 

Men stelle zich het effekt voor 
van een Vlaamse sympathie-be
tuiging voor de Franse ambas
sade of een afvaardiging van 
flaminganten bij Mitterand! 

Bij dit alles maken wij ons geen 
begoochelingen over Mitterand 
zelf noch over de edelmoedig
heid van de Franse staten. Ook 
bij hen spelen de centen en het 
kultuurimperialisme een grote 
rol. Indien het Alitterand ernst 
geweest ware, zou hij bv. ge
weigerd hebben, zijn instem
ming te geven voor de Europese 
TV-richtlijn die binnen Europa 
een bescherming van de nati
onale zenders even onmogelijk 
maakt als de Amerikanen dit 
via GATT over de hele wereld 
willen. 

Nu Vlaanderen echter stilaan 
de vorm van een staat-in-wor-
ding aanneemt moeten de Vla
mingen leren, op doeltreffende 
wijze om te gaan met objektieve 
bondgenoten, ook als die ons in 
hun binnenste verachten. 

In het geval van de GATT-be
sprekingen moeten we ons bo
vendien hciasten. President 
Clinton streeft naar een ak
koord voor Kerstmis. Hij zet 
Europa al onder druk door gun
stige afspraken met China en 
Japan. En niet alle Europese 
staatslieden vinden kuituur be
langrijker dan zaakjes. 

Karel Jansegers 
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WtMAf 
ALTERNATIEVE FINANCIERING 
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
O o k in de Sensiat w e r d het glo
baal p lan geloofd en ve rg ru i -
zeld. 

„AL het erg inoeilijk wordt hebben 
de dociale partners ineer en meer de 
neiging verdtek te laten gaan en de 
politicide kliu te laten klaren. Som
migen hebben dan ook hun mening 
over „inkompetente"politici moeten 
herzien. Eigenlijk u het de hoogste 
tijd dat de wet op het konkurrentie-
vermogen wordt toegepast. Poditiej 
i) dat de regering toch nog het parle
ment om haar nuning vraagt." Di t 
is de men ing van H u g o Schi l tz 
die zelf de k lappen van de be-
g ro t ingszweep kent . 

„ We zijn er ölechter aan toe dan 
in onze buurlanden. Er u vooreerst 
de wereldwijde ekonomuiche krui). 
Maar daarnaast werd in het verle
den teveel gekoiuumeerd en te wei
nig geïnverteerd. Onr ekdportpakket 
jteunt teveel op traditionele goede
ren. Het plan u verdienstelijk maar 
te behoedzaam. De VU u reedö lang 
voorstander van een herverdeling van 
de arbeid, voor zover die tot een da
ling van het aantal werklozen kan 
leiden. Men mag evenwel de gevol
gen voor de loonkost niet uit het oog 
verliezen. Verder heeft de regering op 
een handige manier het indekdme-
chaniime voor een deel buiten wer
king gesteld. De relatie tussen de 
indekt en de financieringswet moet 
grondig worden onderzocht. In feite 
is de handhaving van het konkur-
rentievermogen van onze Westeuro-
pese bedrijven een probleem voor het 
Europees parlement. Jammer ge
noeg is dit niet slagvaardig genoeg. 
Daarom durf ik niet te stellen dat 
al deze maatregelen zonder meer tot 
een verhoging van de tewerkstelling 
zullen leiden." 

PRINCIPES 
D e arch i tek ten van he t globale 
p lan h e b b e n a n d e r e be taa lmid
delen g e v o n d e n om het t ekor t 
in de sociale zekerhe id niet te 
laten t oenemen . Een belangri jk 
deel van de fiskale o p b r e n g s t e n 
w o r d t voora f bes temd. H u g o 
Schiltz meen t da t h ie rdoor één 
van de bas ispr inc ipes van de fïs-
kali tei t van de S taa t een geheel 
v o r m t w a a r o v e r de pol i t ieke in
stant ies besl issen. „De Volksunie 
is een voorstander van een verbre
ding van de financieringsbasui van 
de sociale zekerheid. Het u uiteraard 
niet rechtvaardig enkel de inkonutten 
uit arbeid te laten boeten voor de 
krisuf. Daarom verheugt het me dat 
een verbruiksbelasting werd inge
voerd. De grote vermogeru had men 
niet moeten treffen via het onroerend 
bezit, maar op een andere manier. 
De fuikale maatregelen betreffende 
het onroerend goed treffen vooral de 
gemiddelde welstellende en zelfs de 
werknemers, niet de grote bezitters. 
Inzake de fiskale fraude moet de wet 
precies worden toegepast door de ad-
minijitratie en de parketten. Nieuwe 
ambtenaren en nieuwe maatregelen 
zullen geen soelaas brengen. Op de 
magistratuur moeten meiuen wor
den geschoold en moet men siuller 
werken. Niet de verjaring ui een 
schande, wel het feit dat een dos
sier niet tijdig wordt voorgebracht. 
Het grootste probleem van de sociale 
zekerheid ij dat deze dreigt te ver
drinken onder het gewicht van haar 
eigen sisteem. De rol van de sociale 
partners is te breed en leidt tot meer 
uitgaven. In het verleden werd teveel 
schroom aan de dag gelegd tegen
over verworven rechten. Vele mensen 
beschouwen het sisteem niet langer 
ai) een verzekering maar wel als een 

aanvullend inkomen. Om dit alles 
te kunnen betalen ging men lenen. 
Zal het plan van Dehaene dit alles 
kunnen in toom houden ? 

VADZIGHEID 

Het einde van de tunnel is nog niet 
in zicht. Wij weten niet waarheen we 
gaan. Het wordt hoogstwaarschijn
lijk een lange mars met onplezie
rige dingen. Het regeringsplan zou 
een aanzet moeten zijn voor toe
komstgerichte maatregelen waarbij 
de solidariteit en de konsensus wor
den gehandhaafd. Het u onze plicht 
een waardevol kultuurpatroon voor 
de toekomstige generaties te behou
den. Vanuit deze invalshoek is het 
plan te minimalistisch. Wij zijn 
in veel opzichten een maatschappij 
van vadsige koningen geworden. In 
die tijd werd de macht overgeno-

Hugo Schiltz: "Wij zijn in veel opzichten een niaatsclsappij van 
vadsige koningen geworden." 
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nun door anderen. Ik hoop dat wij 
gespaard blijven van totalitaire re
gimes die ons een paradijs beloven. 
De konsumptiemaatschappij zorgt 
ervoor dat alleen nog maar gerea
geerd kan worden van uit individu
alisme en naijver. Het i) niet de po
litiek die een nieuwe gemeenschaps-
ethiek, een nieuwe arbeidsethiek of 
een nieuw maatschappelijk projekt 
zal tot stand brengen. De politieke 
klasse dient wel het hoofd te bieden 
aan alle vormen van groepsego'isme. 
De Volksunie zal dit plan beoorde-

"J len op de konkrete daden." Tot zo-
I ver de t u s s e n k o m s t van sena tor 
Jj Schil tz . 
CL 
o 
ö 

E^n vers lag van de t u s s e n k o m 
sten van J a n Loones en Nel ly 
M a e s in het vo lgend n u m m e r 
van W I J . (ge) 

„DE STEM VAN DE KONSUMENT" 

DE GROTE HORMONENENQUETE 
H e t ho rmonendesoss i e r is niet 
van aa rd om de k o n s u m e n t e n 
ge rus t te stellen. Slagers en 
b e e n h o u w e r s zijn samen met 
de kleine l a n d b o u w e r s en de 
machte loze k o n s u m e n t de .eer
ste slachtoffers van een heel be 
pe rk t e g roep gewetenloze vet
mesters , industr ië le apo tekers , 
d ie renar t sen en hande laa r s in 
d ie rgeneesmidde len . O p 26 mei 
j.1. s t u u r d e J a a k Vandemeule -
b r o u c k e de 4 .445 Vlaamse en 
Brusselse slagers en beenhou 
w e r s een enquêteformul ie r on
de r de t i tel : „ D e gro te h o r m o 
nen-enquê te . D e s tem van de 
slager". D e enquê te liep van 26 
mei tot 20 jun i 1993. In to 
taal a n t w o o r d d e n 1.016 slagers. 
D o o r middel van elf ger ichte 
v ragen wi lde hij te we t en ko
m e n hoe de Vlaamse slagers en 
b e e n h o u w e r s op dit dossier re 
ageren . 

D e s lagersenquête peilde ook 
naa r de bere idhe id een dialoog 
s l ager -konsument o p te s tar ten . 
684 slagers, d.i. ()7 p rocent , ver
k laa rden zich bere id in h u n zaak 
een enquêteformul ie r te ver
spre iden zoda t h u n k lan ten ook 
h u n men ing k o n d e n spuien. 

Van de 684 slagers die aan deze 
tweede .enquête wi lden meewer 
ken , gaven 603 h u n ad res op . 
D e z e slagers on tv ingen een 
doos met te lkens 50 enquêtefor
mul ieren . In totaal w e r d e n d u s 
30.150 enquête formul ie ren ver
spreid. 

4 .035 k o n s u m e n t e n s t u u rd en 
het an twoordfo rmul ie r b innen . 
Rek l amed es k u n d i g en bevest ig
den da t dit een ui tzonderl i jke 
hoge r e spons is. 

BESLUIT 
D e ru ime r e spons op de en
quê te toon t overduidel i jk aan 
da t de ve rb ru ike r bezo rgd is. 
N e g e n op tien b e a n t w o o r d e r s 
van de enquê te zegt zeer ge
ïn teresseerd te zijn in h e t p ro 
bleem. Z e e ten voor t aan minde r 
vlees. D a t komt overeen met 
de jongste l andbouwsta t i s t i eken 
van de E u r o p e s e G e m e e n s c h a p 
die ciantonen da t het rundvlees -
v e r b r u i k jaarlijks gemiddeld 
met dr ie tot vier p rocen t af
neemt . O v e r het jaar 1992 be te
ken t da t een dal ing in absolu te 

cijfers van ru im h o n d e r d mil
joen k i logram. 

Tot onze ve rbaz ing blijken heel 
w a t k o n s u m e n t e n bereid mee r 
te beta len voor h u n por t ie vlees. 
56 ,6% is daa r zonde r meer toe 
bere id . N o g eens 2 3 p rocen t wil 
wel meer be ta len m a a r niet te
veel. D a t is vier vijfde van he t 
totaal aan ta l a n t w o o r d e n ! 

D e moda le k o n s u m e n t -wil da t er 
een eind gemaak t w o r d t aan het 
geknoei in de vleessektor. Hij 
zit dciarmee op dezelfde lijn als 
he t overgro te deel ( 8 0 % ! ) van 
de Vlaamse en Brusselse slagers 
die in de s lagersenquête eisten 
da t de overheid s t renger op
t reedt . D e ve rb ru ike r s zoeken 
voora l een oplossing in een eer
de r repressieve a a n p a k : zeven
tig p rocen t wil s t rengere straf
fen, één op vier wil een ver
s te rk ing en be te re koörd ina t ie 
v a n de kont ro les . L a n d b o u w e r s , 
d ie renar t sen , apo teke r s , en vee 
voederbedr i jven die b e t r o k k e n 
zijn bij de h o r m o n e n z w e n d e l 
moeten k u n n e n geschors t wor 
den . D a t is a l thans de men ing 
van één op de tien pe r sonen die 
aan he t onde rzoek mee^verkte. 

D e b o o d s ch ap is duidel i jk: he t 
b r e d e publ iek -wil een ve rhog ing 
van de s t rafmaat voor dealers 
en a a n m a k e r s van groe ibevor-
de rendee middelen. In de Ka
mer van Volksvertegen 'woordi-
gers ligt een •wetsontwerp voor 
van minis ter voor Volksgezond
heid M a g d a de Ga lan om de 
s t rafmaat te ve rhogen tot maxi
male gevangeniss t raffen van 
drie m a a n d e n to t vijf j aa r i.p.v. 
de ach t dagen tot 3 m a a n d e n 
die nu van k r a c h t zijn. 

• H e t overgrote deel van de 
k o n s u m e n t e n -vrA betere en 
meer gekoördineerde kontro 
les . 

J a a k Vandemeulebroucke: 
„ Voor het ogenblik komt half maan
delijks een interdepartementale cel 
bijeen. Deze cel groepeert leidende 
ambtenaren van de vijf betrokken 
ministeries. Ik blijf pleiten voor 
een meer permanente struktuur. In
terdisciplinair samengesteld en met 
volledige medewerking van een voor 
het hele grondgebied bevoegd magi
straat. " 

• E e n gr.oot aantal verbrui-

J . V a n d e m e u l e b r o u c k e : „Noch
tans geloof ik dat deze aanpak es
sentieel il. Slechts wanneer de sektor 
zelf het probleem ten gronde aan
pakt, kan de algemene kwaliteit van 
het vlees gevoelig verbeterd worden. 
Bovendien is er niet alleen het pro
bleem van het gebruik van verbo
den groeibevorderende middelen. Er 
UI ook het toenenund gebruik van 
antibu>tica bij varkens en kippen en 
de dalende algemene kwaliteit van 
het vlees. 

D a a r o m juich ik het initiatief 
toe van m e v r o u w de Ga lan die 
op 1 d e c e m b e r een ronde ta -
fel-konferentie bijeen roep t me t 
alle a k t o r e n in de vleessektor . 
D a a r m e e gsiat ze in op een sug
gest ie die ik reeds ee rde r dit 
jaar ove rmaak t e aan h a a r voor
gangster , m e v r o u w O n k e l i n x . 
Bedoel ing is een gesp reks fo rum 
op te ze t ten tussen alle be t rok
kenen : l a n d b o u w e r s , s lachthui
zen, v l ee sve rwerkende nijver
heid, s lagers, fa rmaceut i sche in
dust r ie , veevoederbedr i jven , de 
verbru ikersorgan isa t ie . . . Ik 
roep de dee lnemers aan deze 
rondetafel op alles in het \verk te 
stellen om dit initiatief van me-

1-3 v r o u w de minis ter een m e e r pe r -
-| m a n e n t k a r a k t e r te geven . N a a r 
o. het N e d e r l a n d s e voorbee ld van 

[J de S t ich t ing Kwal i te i t sgarant ie 
Het rundvleesgebruik daalt jaar-~ ^^^^^^^^^^^^^ zouden t e rzake 
lijk) inet 3 tot 4 procent. sys temen van zelfkontrole o p -

gezet moe ten w o r d e n . 

kers ple i t v o o r het schorsen 
van personen w^aarvan bew^e-
z e n is dat ze be trokken zijn bij 
de h o r m o n e n z w e n d e l . 

J . Vandemeulebroucke: „In
zake de wetgeving blijf ik pleiten 
voor een koördinatie ervan in één en
kele wet. Er UI het wetsvoorstel van 
VU-kamerlid Jan Caudron. Recen
telijk dienden ook vier kamerleden 
van de meerderheid een eigen wets
voorstel in. Bedoeling uan beide wets
voorstellen ij de bestaande wetgeving 
te koördineren en het gebruik van 
herverdelers zoaL clenbuterol stren
ger te reglementeren." 

• S lechts een zeer beperkt 
aantal verbruikers wijst op de 
noodzaak aan e e n mental i 
te i t sverandering b innen de 
v leessektor zelf. 

G e s p r e k k e n me t vele s lagers en 
met v e r t e g e n w o o r d i g e r s van de 
be roepsveren ig ingen van sla
gers , d i e renar t sen , apo t eke r s en 
Tes t -Aankoop leerden da t heel 
w^at mensen zich bewxist zijn 
van de e rns t van de si tuatie. 
H e t o n d e r z o e k van Jeiak Van
d e m e u l e b r o u c k e leert alvast da t 
de k o n s u m e n t k o n k r e t e maa t 
regelen wil. 

D e tijd is rijp v o o r een door 
t a s t end op t r eden . H e t onge tem
p e r d geb ru ik van g roe ibevorde -
r e n d e middelen, het ove rma t ig 
gebru ik van ant ib iot ica eujde al
m a a r da lende kwal i te i t van het 
vlees moe ten definitief ges top t 
w o r d e n . D a t is de belangr i jke 
b o o d s c h a p die 4 .035 a n o n i e m e 
v e r b r u i k e r s wi lden o v e r m a k e n 
aan de w e t g e v e r : p a r l e m e n t en 
reger ing . 
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E: 
DE POLITIEKE 
AFVALBERG 
WEEGT ZWAAR 
OP ONZE 
DEMOKRATIE 
Wij hebben enkele krantekoppen van de jongste weken 
samengebracht, zij verwijzen naar dé pijnpunten In het 
politieke leven van vandaag. De lezer kan het Uj<^tje 
zelf aanvullen. Het i) een eentonige opsomming: van 
fraude gepleegd door meester-oplichters, van rechters die 
weigeren te botraffen, van „zwarte ekonomle", van leef-
nillleu-beschadlgmg, van overheden die wetten aan hun 
laars lappen, van een hormonenmaffia die schaamteloos 
ambtenaren en politici bedreigt, van... 
Het lijkt wel een politieke afvalberg die, ab hij niet drin
gend bestreden wordt, ons Lmdjchap letterlijk en figuurlijk 
dreigt te verpesten. ' 

edereen, de politieke partijen 
op kop, weet dat het zo niet 
verder kan, dat er met vuur 
wordt gespeeld en dat onze 

demokratie onder druk staat. 
Maar blijkbaar zijn weinigen in 
staat om er •wat tegen te doen. 
Het zou nochtans moeten ! 

Als slot van haar lopende me-
diakampagne heeft de VU dan 
ook gemeend dat aspekt van het 
politieke leven te benadrukken. 

De goedgekeurde tekst op het 
kongres te Leuven over dat on
derwerp is een duidelijke en 
evenwichtige leidraad. 

,,Korrupte gezagsdragers heb
ben geen gezag, en die moeten 
dus weg. Fiskale en parafiskale 
lasten zijn gemeenschapsgelden 
die korrekt gebruikt moeten 
worden." 

Hoe kunnen mensen nog gelo
ven in politiek als hun stem ver
kwanseld wordt, hun inspan
ningen verbrast worden ? 

Daarom is het nodig dat ten
minste één politieke partij de 
vinger op de wonde legt en een 
radikaal standpunt inneemt, de 
zaken zegt zoals ze zijn. Z o n 
partij wil de Volksunie zijn. 

Lange tijd stond het unitaire 
België model voor alles wat 
slecht ging in dit land. Nu 
Vlaanderen zijn eigen parle
ment en regering heeft is er geen 
Belgische boeman meer om alle 
zonden op af te wentelen. 

Daarom zegt de VU: Laat het 
ons anders doen, laten wij onze 
strukturen en de kontrole erop 
doorzichtig maken. 

Maar een nieuw^e politieke kui
tuur komt niet vanzelf, daar 
moet aan gewerkt worden. En 
dat kan middels spelregels die 
duidelijk moeten gesteld zijn. 

Het politieke bedrijf kan ge
zond gemaakt worden: 

-door een strenge beperking 
van kumulatie van mandaten 
zowel in de publieke als in de 
privésektor, door het openbaar 
maken van deze mandaten; 

-door het bekendmaken door 
Jiet Rekenhof van de inko
mens- en vermogenstoestand 
van de leden van regering, kol

leges en bestendige deputaties; 

- door de uitbreiding van het po
litiek verlof en door een goede 
regeling van de bezoldiging om 
de onafhankelijkheid van de 
verkozen mandatarissen te 
vergroten; 

- door het invoeren van een juri
dische aansprakelijkheid voor 
beleidsdaden van uitvoerende 
mandatarissen. 

Ook door de organisatie van de 
verkiezingen voor het Vlaamse 
parlement kan de demokratie 
bevorderd worden. Zo kan de 
kiesomschrijving vergroot wor
den tot één Vlaamse kiesom
schrijving, met de rechtstreekse 
verkiezing van een Vlaamse mi
nister-president. 

Ambtenaren moet spreekrecht 
gegeven worden en de bevol
king inzagerecht krijgen van 
alle stukken die op haar betrek
king hebben. 

Om machtsmisbruik en belan
genvermenging tussen politiek 
en belangengroepen tegen te 
gaan moet onverenigbaarheid 
tussen politiek en belangen
groepen ingevoerd worden, de 
verantwoordelijkheid van mi
nisters en het versterken van de 
macht van het parlement kun
nen bijdragen tot meer gezag en 
geloofwaardigheid van de po
litici. Bij uitstap (overloperij) 
uit de politieke partij waarvoor 
men verkozen is verliest de be
trokken verkozene automatisch 
het mandaat. 

Het depolitiseren van gerecht 
en openbaar ambt met objek-
tieve aan%vervings- en bevorde-
ringsvoorwaarden is een nood
zaak. 

Als ongebonden partij wijst de 
VU erop dat een politieke de
mokratie pas goed kan funk-
tioneren wanneer de gekozen 
mandatarissen enkel het belang 
van de gemeenschap voor ogen 
hebben. Daarom moeten zij hun 
oordeel in volledige onafhanke-
lijheid kunnen vormen en hun 
beslissingen nemen los van de 
invloed van drukkings- en be
langengroepen. De huidige ban
den tussen vakbonden, -werkge
versorganisaties en ziekenfond
sen met politici en kabinetten is 
onduldbaar. 

Twee derden van Belgen betrokken bij zwiirlwcrk 

Sociale fraude scheert Italiaanse toppen 

DIEPENBEEK (tijd) - Twee derden van alle Belgen zijn 
betrokken bij zwartwerk (aktief of passief). De 'zwarte 
ekonomie' mag geschat worden op ongeveer vijftien pro
cent van het BNP (momenteel ligt dat iets boven 7.000 
miljard frank). 'Samen met Italië vormt België het zwart 
land bij uitstek, welke indicator men ook gebruikt'. Dit 
zeggen Wüly Desaeyere en Mieke Van Haegendoren, orga-
nizatoren van een studiedag over zwartwerk. 

Fiskale fraude 
450 miljard fr. 
Raming Senaats kommissie 

BRUSSEL - Elk jaar wordt in België 40 -
miljard frank aan belastingen ontdoken, ze 
naatskommissic van Financiën. Dat bedrag is 
zo groot als het tekort op de federale begroti 
miljard frank in 1992). 

De Scnaatskommissic hield 
in mei en juni enkele studieda
gen over fiskale fraude. Zij stel
de gisteren liaar rapport voor. 

Bij de voorstelling zei Gaston 
Geens (CVP), dat het mogelijk _ 
is door gewoon de bestaande 
wetten toe te passen, op enkele ' 
jaren 100 miljard van die 400 c 
miljard frank te Tckupercrcn. h 

C.i'nriK yn\ H.Tt rnrn do fraude t 

pen de oorzaak van \ 
zwartwerk. Hij vraagt zie 
of we de band lussen a 
inkomen niet moeten Ie 
len. 

De sociologen Sandrz 
berg, Henk Meert en C 
Kesteloot vroegen zich 
formele arbeid geen mie 
om zijn bestaan te ver 
Er is nog een groep mei 
in de formele ekonomie 
de bak komen en hun t 
moeten nemen tot (g 
zeerd) zwartwerk. 

Roland Waeyaert v 
NCMV (kristelijk middei 
verbond) stelde dat zijn 
zatie tegen sociale frauc 
zwartwerk wil tegenga, 
meeste van onze leden z 

Het verband 
tussen 

justitie en 
demokratie 

Rechter weigert i 
^^ de 

miljardenfraude 
te bestraffen ! 

Het antwoord zal wel zijn dat 
de verantwoordelijkheid voor 
het verschijnsel van de korrup-
tie moet worden gedeeld. Maar 
er rijst nog een delikatere 
vraag. Welke strafmaat moet de 
jstitie hanteren bij de bestrij-
Jing van de korruptie zodra 
deze veralgemeend raakt? 

d als de schandaalsfeer in-
:^ :ls het vertrouwen van de 
-^ king in de 'gezagsdragers' 

<enleven en politiek der
mate heeft ondermijnd dat de 
demokratische instellingen zelf 
aan het wnnkelen gaan? 
In zulke situatie is de toepas-

Nieuwe belastingen bevoordelen 

andermaal de fraudeurs 

Schorsingen ambtenaren blijven zonder gevolg 

Brusselse regering lapt 
taalwetten aan haar laars 

i nn i i i i n antwonrrirf*^ 7e.If niet D l ^ l , ! , » ^ 
Van onze redacteur 

Een demokratie kan pas goed 
funktioneren wanneer zij ge
schraagd ^vordt door een onaf
hankelijke en gemotiveerde ad
ministratie. De ministeriële ka
binetten dienen ingeperkt tot 
maximaial 15 persoonlijke me
dewerkers, de beleidsuitvoering 
hoort volledig toe aan de admi
nistratie. Hetzelfde geldt voor 
het zgn. sociaal dienstbetoon. 

Als basis van een doorzichtige 
demokratie wil de VU dat het 
politieke machtscentrum het 
rechtstreeks verkozen Vlaams 
parlement is. Wetgevende 
macht heeft voorrang op uit-

Gosuin antwoordde zelf niet B l o k k e r e n 
op de vraag van Cauwelier. Dat 

voerende macht, dat is de beste 
waarborg voor een kwaliteits
volle besluitvorming. 

GEMEENTE 

Ook op het vlak van de gemeen
tepolitiek heeft de VU middels 
haar Charter voor een durvend lo
kaal beleid de krijthjnen getrok
ken voor een nieuw^e bestuurs-
kultuur. Een politiek Wciarbij 
de echte beslissingsmacht bij de 
verkozen raadsleden ligt en de 
uitvoerende taak bij het kollege 
van burgemeester en schepe-

Vooral op het vlak van het kon

trole- en initiatiefrecht van het 
raadslid botsen raadsleden vaak 
op gesloten schepenkolleges die 
zich alle macht toeëigenen. Om 
aan de kw^aal van een partij
en zuilgebonden personeelspo
litiek te ontsnappen stelt de VU 
dat in elke gemeente een depoll-
tiieringópakt gesloten wordt. 

De aftakeling van de politieke 
zeden met leefmilieuverloede
ring vergelijken is niet onte
recht: iedere invs^oner, iedere 
bedrijfsleider, iedere politikus 
draagt verantwoordehjkheid, 
van de gemeente tot de gemeen
schap. 
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ZONDER PROPERE 
POLinEK 
KUNNEN WE 

EEN SCHONER 

VIAANDEREN 
WEL VERGETEN 
Ooit was Vlaanderen mooi. Omdat het schoon was. Nu is ze ooit verkozen zijn... Voor deze politieke afvalberg is in het 
Vlaanderen vuil. En daar is iedere inwoner, iedere bedrijfs- nieuwe Vlaanderen geen enkel excuus meer. Pas wanneer 
leider, maar ook iedere politicus mee schuldig aan. De we onze demokratie weer gezond krijgen, zullen onze 
Volksunie wil daarom beginnen met de politiek zelf uit te inspanningen voor een leefbare omgeving een kans krijgen, 
mesten. Het systeem dat toelaat dat wetten overtreden worden, Daarom gaan wij door. 
dat dienstbetoon een ander woord is voor korruptie, dat Tot Vlaanderen, tot elke 
politici op eigen risiko de maffia moeten bestrijden en dat Vlaming het milieu krijgt 
volksvertegenwoordigers zomaar mogen vergeten door wie waar hij recht op heeft. 

De Volksunie. Ylaamser dan ooit, 
VIAAMSEVKUE 
DEMOKMTEN 

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



DAVIDS FONDS, WB EN TAK: 

VLAANDEREN 
ZELFSTANDIG/ONAFHANKELIJK! 
Drie belangrijke Vlaanue verenigingen verzetten de jongste 
weken de hakend voor de Vlaanute staatkundige toekonut. 
De Vlaanue Volk,ibeweging en het Taalaktiekoinitee pleit
ten op een "nationale ,)trijdnamiddag", volgeru Mark 
Grammeiu, Anton van Wilderode en Clem de Ridder een 
"hu>toru)che dag", voor een Vlaanue volwaardige dtaat 
UI Europa. Het David.)fonds had eerder op de week een 
volwaardige Vlaanue staat, al of niet binnen een Belgisch 
verband, haar uiteindelijke doelstelling genoemd. 

m lie gedacht had dat het 
Sint-Michielsakkoord 
een rustpauze in de 
Vlaamse staatsvorming 

zou betekenen, heeft verkeerd 
gedacht. Die eenvoudige kon-
klusie trok de VU al naar aan
leiding van de Sint-Michielsde-
batten in Kamer en Senaat. De 
Vlaamse minister-president Luc 
Van ()en Branie is het met die 
stelling eens. Hoe de Vlaamse 
staatsvorming na Sint-Michiel 
moet evolueren, daarover blijft 
in Vlaamsgezinde knngen on
duidelijkheid bestaan. JVloet 
Vlaanderen een zelfstandige 
staat \vorden, een onafhanke
lijke staat, een lid van een (Bel
gische ? Europese ?) statenbond 
of bondsstaat? Er wordt heel 
wat met woorden gegoocheld. 

WACHTEBEKE 

In Wachtebeke trachtte de VU 
in juni reeds haar krachtlijnen 
voor de Vlaamse staatsvorming 
uit te tekenen. De Volksunie wil 
op lange termijn de totstandko
ming van een zelfstandig Vlaan
deren binnen een federaal Eu
ropa van Volkeren en Regio's. 
België kan voor de VU als tus
senschakel blijven bestaan, in
dien de Franstaligen dit niet on
mogelijk maken en dit een meer-
^vaarde oplevert voor de Vla
mingen. Binnen de VU is de dis-
kussie over de eindtermen voor de 
Vlaamse staatsvorming echter 
nog niet afgerond. In het Par
tijbestuur tracht senaatsfraktie-
leider Jan Loone,t onverbiddel-
lijk de kar verder te duwen 
naar de Vlaamse onafhankelijk
heid. De jongste Partijraad ver
daagde omwille van praktische 
redenen (de verkiezingen die 
volgend jaar op de agenda staan 
slorpen teveel tijd en werk op) 
sine die het voorstel om hierover 
begin volgend jaar een "kom-
munautair kongres" te organi
seren. 

De niet-partijpolitieke Vlaamse 
beweging hoeft met dergelijke 
bekommernissen natuurlijk 
geen rekening te houden. Niet 
toevallig een goede week voor 
de met veel gedruis aangekon
digde Strijdnamiddag van W B 
en TAK in Gent, stelde het 
katolieke Davidsfonds een ei
gen staatkundig manifest voor. 
Het uitgangspunt vormt het 
Sint-Michielsakkoord, een be-
Lingnjke etappe in de Belgutche 
^itaatöhen'ornung, waai m ook po
sitieve elementen vervat zitten 
(zoals een eigen rechtstreeks en 
afzonderlijk verkozen Vlaamse 
Raad), en het Verdrag van 
Maastricht, waardoor ver^^chiLlende 
Vlaanue bevoegdheden dreigen ver
loren te gaan. 

De vereniging met 80.000 le-
den-gezinnen en 6.000 be
stuursleden wil een volwaardige 

staat, al of niet binnen een Bel
gisch verband, die een volwaar
dige partner wordt binnen de 
Europese Unie. DF-voorzitter 
Van Gerven legde er de klemtoon 
op dat zijn fonds op een de-
mokratische wijze tot deze stel-
lingname kwam. Hij haalde cij
fers aan uit een enquête die het 
D F op een kongres bij 652 aan-
^vezlge bestuursleden had geor
ganiseerd. Bijna driekwart on
der hen was voorstander van de 
splitsing van de sociale zeker
heid, 87% wil Vlaanderen als 
een lidstaat zien van de EG (nu 
EU), en 77% -wil een "zelfstan-
aig Vlaanderen". 

Men mag veronderstellen dat 
de top van het D F met zijn 
standpunten over de Vlaamse 
toekomst verder springt dan de 
DF-basis zou willen. De en
quête-resultaten slaan immers 
op een kleine fraktie van DF-le-
den, die bereid is voor een kon
gres in Antwerpen onder de ti
tel Vooruitkijken naar Vlaanderen 
een vrije dag op te offeren. In 
dit verband verwees sekretaris 
Norbert d'HuLit trouwens naar de 
traditie van het katolieke fond^, 
dat in haar lange geschiedenis 
van bijna 120 jaar steeds ver
scheurd is gebleven tussen mini
malisten en maximalisten in de 
Vlaamse strijd. Het u niet de op
dracht van het Dai'iJ.tfondj om een
zaam voorop te lopen. De DF-top 
tracht wel het diepe Vlaanugezinde 
en katolieke Vlaanderen zover mo
gelijk mee te krijgen. Wat op 
zich een reusachtige verdienste 
IS . 

BRUSSEL 
Volgens het maaifest moet 
Vlaanderen streven naar een 
statuut als zelfstandige lidstaat 
van de Europese Unie. Het Da
vidsfonds gebruikt met opzet de 
term zelf^itandigheu), omdat die 
het best de lading dekt. Het 
woord onafhankelijkheid noemt 
Van Gerven voorbijge^Ureefd. Er 
zijn geen "onafhankelijke" dtaten 
meer in de wereld. 

In een Europa van Volkeren 
en/of Regio's gelooft de profes
sor, niet. Europa zal een Europa 
der jtaten bLjven. Dit hoeft niet 
te betekenen dat België moet 
barsten. Er kan, mits bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn, een 
blijvende samenwerking tussen 
Vlaanderen en Wallonië be
staan in een Belgische staten
bond. 

De eerste voorwaarde is de 
tweeledigheid van de staten
bond (Vlaanderen en Wallonië). 
Brujjel moet aL hoofdstad van en in 
de citaat Vlaanderen behouden blij
ven. Daarvoor moeten alle demokra-
tuche middelen aangewend worden. 
Bruj.)el kan eventueel, ab gemeen-
<ichappelijk gebied, ook tot Wallo
nië behoren aL de Walen dit wen-
jen. Van Gerven beschikt echter 

'^<ss 

Op het "Feuit van de Toekomst" in Wachtebeke Ötelde de VU haar staatkundig programma na 
Sint-Michiel bij. 

VU-minister Johan Saiiwens 
staat positief tegenover het ma
nifest van het Davidsfonds. 

over aanwijzingen dat de Walen 
Brussel liever kwijt dan rijk zijn. 
Volgens de Walen zijn de Brus
selaars immers verfranste Vla
mingen, weet de DF-voorzitter. 

« «» « ë 

De mening van de (in grote 
meerderheid Franstalige) Brus
selaars speelt voor Van Ger
ven een minder belangrijke rol. 
Maar de Vlaamse staat kan ^vel 
overwegen om in Brussel naast 
het Nederlands ook het Frans 
als officiële taal te erkennen. 
Wat er ook van zij, Brussel is 
voor het kultuurfonds belang
rijk en dringend, want in de 
huidige Jtruktuur gaat Briujel nu 
verloren. 

Een andere voorwaarde voor 
het voortbestaan van België 
vormt het konfederale karakter 
van de statenbond. Die kan al
leen nog de bevoegdheden uit
oefenen die door de demokrati-
sche instellingen van beide sta
ten uitdrukkelijk voor gemeen
schappelijk beheer aan de bond 
toevertrouwd worden. De sta
tenbond moet tenslotte geba
seerd worden op financiële en 
fiskale verantwoordelijkheid 
van de deelstaten voor de eigen 
bevoegdheden (w.o. een eigen 
sociale zekerheid). Solidariteit 
tussen beide deelstaten kan, in
dien ze duidelijk en doorzichtig 
verbonden is aan het Vlaams en 
Waals bnp, en zekere grenzen 
niet overschrijdt. 

9 Van Gerven vertrouwt erop dat 
I het DF-manifest politiek haal-
\ baar is. Hij meent dat zelfs 
ê. een terugschroeving van de 

Sint-Michielsakkoorden moge
lijk is, wanneer dit verjtandig 
en met vriend.ichap gebeurt. Ik 
verwacht veel van de Vlaanue re
gering en het Vlaanu parlement, 
verklaarde de DF-voorzitter. 
Vlaams minister Johan Sauwenj 
liet weten positief te staan te
genover het manifest van het 
Davidsfonds. De VU-minister 
wees erop dat de Vlaamse re
gering op veel punten op de

zelfde lijn zit als het kultuur
fonds. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de VU. 

BELGIË BARST! 
Terwijl in Antwerpen verleden 
zondag nauwelijks 5.000 mani
festanten een rode neus over
hadden om tegen racisme en 
voor verdraagzaamheid op te 
stappen, vermeiden een dikke 
duizend entoesiastelingen zich 
in de 'warmte van een broeierig 
vol Gents kongrescentrum met 
het skanderen van België Batvt! 
Wat opkomst en sfeer betreft 
was de strijdnamiddag van W B 
en TAK echt een voltreffer. Zo
wat de gehele parlementsfrak-
ties van het Vlaams Blok waren 
aanwezig, naast de VU-partij-
bestuursleden Jan Laoned, de 
VU-fraktieleider in de Senaat, 
Walter Luyten, Bob Maej en Lie
ven Dehandjchutter. 

Zoals te verwachten was pleitte 
WB-voorzl t ter Peter De Roover 
voor een onafhankelijk Vlaande
ren (en Wallonië) als lidstaat 
van Europa. België kan en wil 
de Vlaamse belangen in Europa 
immers niet verdedigen. Dat be
wijst de rel rond het Merken
bureau nog maar eens (zie ook 
elders in dit blad). De Vlaanue 
minuter-proident mag dan al pro
testeren, het UI de federale premier en 
de minuter van Buitenlandse Zaken 
die daarover de gesprekken voeren. 
Inderdaad een beresterk argu
ment ! 

(Pdj) 

^ 
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ÜIT-DE-REGIO 
HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Voor het eerst stellen -we vast 
dat in de zaak van het Eu
ropees Merkenbureau de ver
dediging van de Nederlandse 
taal mee door de Nederlandse 
Tweede Kamer wordt opgeno
men. Dit is een hoopgevend feit, 
daar waar onze Noorderburen 
tot heden weinig gevoelig wa
ren voor de positie van het Ne
derlands in Europa. Verontrus
tend daarentegen is de houding 
van de Belgische Federale Re
gering die het Nederlands zo
maar prijsgeeft. Reeds eerder 
protesteerde de VU in de 
Vlaamse Raad en in het Euro
pees Parlement tegen deze gang 
van zaken. De Vlaamse Mi
nister-President Luc Van den 
Brande zou er goed aan doen 
vlugger overleg te plegen met 

zijn koUega en CVP-partijge
noot Jean-Luc Dehaene in de 
federale Regering die blijkbaar 
niet wakker ligt van de kultu-
rele risiko's die Europa inhoudt. 
Nochtans beweert zijn partij
voorzitter dat de CVP in de eer
ste plaats een 'Vlaamse' partij 
zou zijn. De federale regerings-
politiek waarvoor de CVP grote 
verantwoordelijkheid draagt 
doet hierover alleszins heel •wat 
twijfels ontstaan. Voor de 
Volksunie moet België zich kor
daat uit alle Europese instellin
gen terugtrekken die onze taal 
en kuituur miskennen. 

MESTAKTIEPLAN 
De ^vare tegenstanders van het 
mestaktie-plan hebben zich dit 
weekeinde kenbaar gemaakt. 

Niet zozeer de individuele land-
bou-wer, maar vooral de groot
schalige agro-industrie, de toe
leveringsbedrijven, de finan
ciers en de belangengroepen 
werpen zich op als tegenstander 
van een kordaat milieubeleid... 

De Volksunie blijft zich ondub-
belzinning achter de doelstellin
gen van het MAP opstellen. Het 
voor de volgende generaties ga
randeren van de kwaliteit van 
grond- en drinkwater is een te 
belangrijke opdracht om toe te 
geven aan de druk van, soms 
ge-welddadige, akties. Tegelijk 
moet de individuele landbou-
•wer duidelijk gemaakt worden 
dat hij niet gediend ^vordt door 
de steun van de agro-industrie 
die slechts poogt hem in zijn 

greep te houden puur omwille 
van commerciële belangen en 
zonder zich ook maar een zier 
aan te trekken van de toekomst 
van kleinschalige familiale be
drijven. 

STAATSVORMING 
Daarnaast stelt het VU-bestuur 
vast dat de krachtlijnen voor 
een Vlaamse en Europese 
staatsvorming, zoals vastgelegd 
tijdens het VU-toekomstfeest te 
Wachtebeke, méér en méér ge
meengoed -worden. De Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
nam ondubbelzinnig stelling 
voor de federalisering van de 
kinderbijslag. De VZW Vlaams 
Eerstelijnsoverleg (VELO), de 
vereniging van Vlaamse ge
zondheidswerkers, pleit voor de 

federalisering van de ' gezond
heidszorgen om een eigen ge
zondheidsbeleid mogelijk te ma
ken. 

Ook de Vlaamse Volksbewe
ging heeft op haar meeting te 
Gent verdere bakens voor een 
Vlaamse staatsvorming uitge
zet. Voor de Volksunie is de 
Vlaamse onafhankelijkheid 
geen taboe. Vlaanderen be
schikt, dank zij het Sint-Aü-
chielsakkoord, over de nodige 
instrumenten om desnoods de 
Belgische federatie te verlaten. 
Voorop staat daarbij voor de 
VU het belang van alle inwo
ners van Vlaanderen, inklu^ef 
Brussel en de rand. 
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lypo 
offset 
repro 
enveloppen 
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kettingformiilieren 
boekdruk 
direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/70,06.64 

Freddy en Cecile 

Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
» 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 ikfermees 
^ / Steenhouwersvest. 52 

" - - ^ • ANTWERPEN 

^ DEVRIESE 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp. 
^ 050 35 74 04 ^ 

*0 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Brood- en 
banl(etbal<kerlj 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 125 % 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke leningen. 

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

EEN 
ABONNEMENT 

IN WIJ EN 
DE TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^estmirmit «öltjl» 
(uitbater William CUPPENS) 

is verhuisd. 

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 apentief gratis i 

ïboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47 , 

KERSTAVOI\nO 

Terrine van zalm en paling 
* 

Fijn bïaderdeeqie met 
kleine schaaiaieren 

Kreefije in korianderboter 

Jon^efiizant 
op zijn Brabants 

* 
Kerststronk 

l.SOOJr. 

1860MEISE 

Gelieve te 
reserveren 

• TEL 02/269.70.45 

or IDEJAARSAVOND 

Trio vismoesjes 

Mozaïek van kreefi 
verrijkt met lavendelpatfum 

Noorse zalmmoot in papillate 

Lamszadel in wintertooi, 
graanmosterdsausje van Meaux 

Sint-Silversterhar^e 

Snoepjesschotel 

l.óOOfr. 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raynnond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overelnde 8 AS 
011 /65.73.05 - 65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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EEN VLAAMS IJZERMONUMENT 

JOZEF, ALFONS ANDRIES 
WORDT 100 JAAR! 
Hij w e r d gebo ren op 6 decem
be r 1893 te Ti ldonk, nu een 
dee lgemeente van H a a c h t (Bra
b a n t ) . 

Hij volgde in M e c h e l e n de nor-
maalschool en behaa lde het di
p loma van onderwijzer . 

Alfons (zijn a a n s p r e e k n a a m ) 
w e r d opge roepen in 1914 om 
diens t te doen als soldaat- infan-
ter is t bij het 4de l inieregiment . 
Vier jciar lang heeft hij de oor
logsel lende meegemaak t , s amen 
met zovele Vlaamse jongeren . 
O p die jeugdige leeftijd en als 
Vlaams intel lektueel sto'nd hij 
s teeds op de bres om de vele ge
w o n e Vlaamse p io t ten met r aad 
en d a a d bij te s taan t egenover 
he t onbeg r ip van fransdoUe Bel
gische legerofficieren. Hij w a s 
voor zijn Vlaamse k a m e r a d e n 
de s t eun in he t onmensel i jke le
ven aan het I J z e r f r o n t . 

D e g ro te oor log voorbi j w e r d 
hij onderwi jze r in zijn d o r p TU-
d o n k . In deze funktie, m a a r ook 
op ku l tu ree l vlak, heeft hij zich 
ten d iens te gesteld van de men
sen van die kleine g e m e e n s c h a p 
om hen op een hoger peil te 
b r e n g e n en hen bewxist te ma
ken van h u n Vljiamse e igenheid . 

Alaar... Alfons is er niet om be
loond geworden , i n t egendee l ! 
N a de t w e e d e were ldoor log — 
d.-w.z. na de bevr i jd ing in sep
t e m b e r 1944 — verhu i sde de 
familie n a a r Borge rhou t . M e 
v r o u w Andr ie s over leed in 
1958. 

Toen he t alleen w^onen hem te 
r w a a r viel n a m Alfons zijn in
t r ek bij doch t e r Begga die se
de r t 1968 in onze gemeen te 
E d e g e m ^voont, in de Ul lens-
s t raa t nr. 42 . Een kleine re
k e n s o m is g a u w g e m a a k t en zo 
•weten wij da t de hee r Andr ie s 
reeds 25 jaar Exlegemnaar is. 

Wij d a n k e n deze Vlaamse nat i 
onalist voor zijn inzet voor de 
Vlaamse g e m e e n s c h a p . 

O o k feliciteren wij heel ha r te 
lijk Alfons en zijn familie bij dit 
heugli jke gebeuren . D e Volks
unie E d e g e m is fier op haa r 
d o r p s g e n o o t ! M o g e n wij d ro 
men van een 105-jarige? ! 

Vanwege de hele Vlaams-nat i 
onal is t ische g e m e e n s c h a p van 
E d e g e m nog een grote , •welge
m e e n d e prof ic ia t ! 

N a m e n s V U - e n 
V N S E - E d e g e m 

K. D e G r y s e 

ANTWERPEN 

D E C E M B E R 

Za. 4 K O N I N G S H O O I K T : Jaar
lijks Volksuniebal in de Parochie
zaal Koningshof te Koningshooikt. 
Met het orkest Paul en Salva Ve-
nia. Vanaf 20u. Org.: VU-Konings-
hooikt. 

Za. 4 A N T W E R P E N : Het aange
kondigde Sint-Niklaasfeest gaat 
niet door! 

Zo. 5 L I E R : 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 K A P E L L E N : 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 17u. Za. 
en Zo van lOu.30 tot 16u. Org.: 
FW-Kapellen i.s.m. VCLD. 

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94. 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

t e u n p u n t 

o c i o p o l i t i e k 

y s t e e m 
KONDIGT DE PUBUKATIE 

AAN VAN: 

DE VOLKSUNIE (VLAAMSE VRIJE DEMOKRATEN) 

KONGRESBESLUITEN 1955-1993 

Deze uitgave van het Steunpunt Sociopolitiek Systeem (verbonden aan de Vakgroep 
Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent, o.l.v. Prof.Dr. H.Gaus) bundelt alle 
kongresbesluiten van de VU-WD sedert het eerste kongres van 1955. 

Op die manier wordt een stelselmatig overzicht opgebouwd van de evolutie van de 
stellingen en standpunten die in de loop der jaren door deze partij ingenomen werden, 
maar nu slechts moeilijk terug te vinden zijn. 

Aan alle leden wordt de mogelijkheid geboden op deze publikatie vooraf in te tekenen 
(door middel van onderstaande antwoordstrook), en zodoende met een eenmalig 
prijsvoordeel deze unieke bundeling in handen te krijgen (de publikatie wordt in de loop 
van januari 1994 opgestuurd). 

Speciale intekenprijs tot 31 december 1993: 550 BEF 
(vanaf 1 januari 1994: 650 BEF) 

Naam: 
Adres: 

bestelt hierbij ... exempla(a)r(en) van De Volksunie (Vlaamse Vrye Demokraten), 
Kongresbesluiten 1955-1993 aan de prijs van 550 BEF 

(terugsturen naar: Steunpunt Sociopolitiek Systeem, Universiteitstraat 8, 9000 Gent) 

Do. 9 E D E G E M : Voordracht met 
wijndegustatie (Bordeauxwijnen) 
door Tony Steemans. Om 2Ou. in 
Drie Eiken. Inschrijven bi; Wilfried 
Schiltz, tel. 03/457.15.67. Org. : 
Kulturele Kring. 

Za. 11 A N T W E R P E N : Deze ak-
tie wordt verpleiatst naar 19/11. 
Amnestiewake van VU-arr. Ant
werpen. Om I2u.I5, Walburgis-
kerk. Volksstraat te Antwerpen. 

Za. 11 B E R C H E M : Nacht van de 
Vriendschap. Bal van het VU-arr. 
Antwerpen. In feestzaal Alpheus-
dal. Deuren: 20u.30. Toegang: 200 
fr., w k . 150 fr. 

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

Ma. 13 K A L M T H O U T : Ontstaan 
van Kerstviering en gebruiken, 
door Lode Jordaens. Om 20u. in 
zaal Cambuus, Heide-Kalmthout. 

JAN LOON ES TE GAST 
TE SINT-NIKLAAS 

Leden 50 fr., niet-leden 100 fr. 
Org.: FW-Kalmthout . 

Za. 19 A N T W E R P E N : Amnestie-
wake van VU-arr. Antwerpen. Om 
12u.l5, Walburgiskerk, Volksstraat 
te Antwerpen. 

Ma. 20 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: muziekavond in kerst
sfeer. Met mevr. Meivisch. Org. : 
FW-Edegem. 

LIMBURG 
D E C E M B E R 

Za. 11 H A M : Grote Zettersprijs
kamp, in de kantine 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. 

VU-denator Jan Loomd dprak te Sint-N'iklaod over de kampanje 
„De Volkdunie, VLianuer dan ooit" op uitnodiging van de plaat-
deiijke VU-afdeling en het Vormingdcentrum Lodewijk DodfeL Hij 
benadrukte dat de kommunautaire opdracht van de VU zeer be
langrijk blijft. Op maatdchappelijk vlak nwet de partij dtreven naar 
een betere levend kwaliteit in Vlaanderen. Op de foto v.Ln.r.: Lieven 
Dehanddchutter, Jan Laoned en Nelly Moed. 

WEST-VLAANDEREN 
D E C E M B E R 

Vr. 3 I Z E G E M : Vlaams Huis 
vanaf 20u.: tiende kaarting. Org. : 
Kaartersklub De Vlaamse Vrien
den. 

Di . 7 I Z E G E M : Plantijnzaal Bi-
bUoteek, 19u.50-22u.30: derde deel 
kursus „Georges Brassens - een
voud en grootheid". Info: Josée Bo-
gaert (051/30.10.39) of Erik Vande-
walle (051/30.26.70). Org. : VSVK. 

Wo. 8 I Z E G E M : V-Club voor kin
deren. Kerstbloemstukje. Om 
13u.30 in Ommegangstraat 5. Mee
brengen: schaar, oase, lint, kaars, 
potjes, snoeisel..Inkom 50 fr. Org. : 
Vlanajo West-Flandria. 

Do . 9 B R U G G E : Diavoorstelling 
„De Godshuizen van Brugge en 
hun plaats in de armenzorg", door 
M. Formesyn. Om 20u. in De Gul
den Spoor, 't Zand 22. Org. : Infor-
mativa. 

D o . 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 I Z E G E M : Avondwande
ling en aansluitend hutsepotteling 
in zaal Hoornaert, Kachtem. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

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 

Zo. 12 l E P E R : WI-Kerstfeest . 
Om 14u.l5 in het jeugdstadion. 
Met koffietafel, poppenkast, optre
den Zeekanters uit Gistel en be
zoek van de Kerstman. Deelname: 
100 fr., kinderen 76 fr. Org. : W I . 

Di . \A I Z E G E M : 't Spiegelaarken, 
20u.: „gezellig het jaar uit". Org. : 
FW-Izegem. 

Di . 14 I Z E G E M : Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-22u.30: vierde 
deel kursus ,,Georges Brassens -
eenvoud en grootheid". Org. : 
VSVK. 

Wo. 15 R O E S E L A R E : V-Club 
voor volwassenen. Bloemstuk voor 
de kerst & deurklopper. Om 19u.30 
in de H. Verrieststr. 4. Inkom: 50 fr. 
+ gebruikte materialen. Meebren
gen : schaar, oase, lint, kaars, snoei
sel, potjes, kerstversiering. Org. : 
Vlanajo W.Flandria. 

Za. 18 KOEKELAJRE: Vlaams 
Kerstbal. Vanaf 20u. in zaal Am
fora, Ringlaan. Org. : VU-Koeke-
lare. 

Di . 21 I Z E G E M : Oud Stadhuis, 
15u.: Kerstfeest. Org. : V W G - I z e -
gem. 

Wo. 29 I Z E G E M : Auditorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 
Kruisstr. 15, om 20u.: Optreden 
Karel Declercq. Kaartenverkoop: 
Vlaams Huis Izegem 
(051/30.36.63). Org. : Voetbalklub 
Vlaams Huis. 
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OOST-VLAANDEREN 

DECEMBER 

Za. 4 LOCHRISTI: 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 DENDERLEEUW: Arron
dissementeel Eetfestijn. In zaal Ho
rizon, Steenweg 550, van 1 lu.30 tot 
21u. Keuze uit vis met Hollandse 
saus en steak met diverse sausen. 
Deelname: 350 fr. Org.: VU-arr. 
Aalst. 

Di. 7 SINT-NIKLAAS: Gespreks-
avond "Daens" met Dr. EJ. Ver
doodt om 20u. m het Castrohof, de 
Castrodreef Org.: DF en VCLD. 

Wo. 8 MELLE: 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). 

Vr. 10 HEUSDEN: Info- en ani
matie-avond rond ,,Nationalisme 
en vrede in Europa". Om 20u. in de 
Gemeentelijke Basisschool, Zand-
akkerlaan 14 te Heusden-Destel-
bergen. Sprekers zijn André 
Moens, Lionel Vandenberghe, Lili-
ane Majdic en Jean-Pierre Roosen. 
Org.: Dr. Goossenaertskring i.s.m. 
VOS. 

Za. 18 OUTER: Kerstfeest inge
richt door V W G in zaal ,,De Klop
pers", Aardeweg te Outer. Info: 
054/33.43.47 en 33.71.79. 

DEINZE DANKT 
Ter gelegenheid van de uitvaart
plechtigheid te Deinze op 30 
okt. j.l. van ons bestuurslid (3a-
miel Vanhee, dankt de fami
lie en de afdeling Deinze alle 
VU-simpatisanten voor de blij
ken van deelneming door hun 
aanwezigheid. 

VU VERLAAT 
ANDERLECHTSE MEERDERHEID! 

Stef Delannoo verlaat de 
OCMW-meerderheid voor de 
oppositie. Delannoo is niet te 
spreken over het schrijnend 
personeelsgebrek en de "poli
tieke klucht" waarbij de SP,PS 
en PRL het nu al op een ak
koord gooiden wat betreft de 
verkiezingen van oktober '94. 

e VU nam in 88 deel op 
de KARTEL-lijst (CVP-VU-
P W ) . Sinds mei 1992 zetelt 
Delannoo in het OCMW. Hij 
volgde toen Leon Ebraert op 
die jaren gemeente- en 
ocmw-raadslid was. Ebraert 
wou met het oog op de ver
kiezingen de jongeren een kans 
geven. 

"Nooit is de gemeente ingegaan 
op mijn vrciag naar ekstra 
OCMW-personeel" aldus De
lannoo. In het hele Brussels Ge
west is Anderlecht koploper wat 
betreft het aantal steuntrekkers, 
en bovendien ligt de leeftijd van 
de steuntrekkers hier bijzonder 
laag. Per voormiddag moeten 
de maatschappelijke assistenten 
80 a 100 aanvragen van steun
trekkers verwerken. Dit is niet 
meer menselijk. Van een ade-
kwate opvang en begeleiding 
kan absoluut geen sprake zijn." 

Een tw^eede reden voor de over
stap is volgens Delannoo de 
"politieke klucht" in de ge
meente Anderlecht, waarbij SP, 
PS en PRL nu al overeenkwa
men om na de verkiezingen van 
oktober '94 de meerderheid te 
vormen. "Wat voor zin heeft het 
nog dat de kiezer gaat stem
men" aldus een verbolgen De
lannoo. "Dit gekonkelroes kan 
er alleen maar toe leiden dat de 
fameuze kloof tussen de burger 
en de politici verbreedt tot een 
afgrond..." 

Gevraagd naar een reaktie laat 
VU-afdelingsvoorzitter Aliguel 
Stas weten dat de afdeling un
aniem hun OCMW-raadslid 
steunt. "Het wordt tijd dat po
litiek opnieuw de meest sociale 
opdracht -wordt die er is. Aan 
macht om de macht hebben we 
geen boodschap. 

Als de SP van Grijp en Abeloos 
en de CVP van Vandenbossche 
politiek om de politiek bedrij
ven is dat voor hun rekening. 
Ik wens met mijn ^afdeling zo'n 
spelletjes niet te spelen." aldus 
Stas die een hard doch poli
tiek fatsoenlijk verkiezingsjaar 
voorspelt. Als het van de VU 
aftiangt tenminste. 

1 1 DE REGIO 
VU-LENNIK HOUDT 
GEEN WINTERSLAAP! 

Vergezeld van een vrolijke dtraatband, die de najaar^hou verdreef, 
deelde VU-Lennik, tijdene haar traditionele Jaarmarktaktie, ruim 
1.000 originele gedchenkjcd uit. 

Op het einde van november 
vindt in Lennik traditioneel een 
der laatste Jaarmarkten plaats 
van het Pajottenland. Even tra
ditiegetrouw is Volksunie Len
nik er opvallend aanwezig met 
een verrassingsaktie. 

Vergezeld van een vrolijke 
straatband, die met zijn ed even 
opgewekte muziekjes de na
jaarskou verdreef, deelden 
daarom verleden zaterdag de 
gemeentelijke VU-mandataris-
sen, t.w. burgemeester Etienne 
Van Vaerenbergh, schepen 
Marcel Herremans en gemeen
teraadsleden Geert De Cuyper 
(fraktieleider), Chris Van Belle 
en Ernest Vankelecom (ook 
OCMW-raadslid), ruim 1.000 
originele geschenkjes uit. 

De jaarmarktgangers namen 
met gretige handen de schuif-
puzzeltjes aan met de afbeelding 
van het anderhalf-jaar-jonge 
zinnebeeld van Lennik: het mo
nument voor het Brabants Trek-
paard „Prins" (een idee van 
wijlen VU-volksvertegenwoor-
diger Daan Vervaet), met het 
gemeentehuis op de achter
grond. 

De Volksunie. 
Vlaamser dan ooit. 
V.U. Lennik 

De VU'ers en muzikanten 
brachten tussendoor een be
zoekje aan het zesde VU-ge-
meenteraadslid Rik Claes, die 
dezelfde dcig zijn nieu\ve filiaal 
voor bankzciken en verzekerin
gen opende. 

Maar daarmee houdt VU-Len
nik niet op; met Kerstmis hou
den we een sjmnpathieke vre-
desaktie en half januari vieren 
we ons Driekoningenfeest! 

BRABAN IERSE WEEK TE LENNIK: 
ALLE DAGEN FEEST 

DECEMBER 

Za. A 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. A TERVUREN: Spa-
getti-avond in de péu-ochiezaal van 
Moorsel-Tervuren (naast de kerk 
in de Moorselstraat). Vanaf 18u. 
Iedereen welkom. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Do. 16 BRUSSEL: Open ge-
spreksavond met Johan Anthierens 
n.a.v. zijn boek ,,Tricolore tranen ". 
Debat over monarchie en repu
bliek. Moderator: Peter Lombaert. 
Om 20u.l5 in Gemeenschapscen
trum De Kroon, JB Vanden-

drieschstr. 19, 1080 Brussel. Org.: 
KBulsfonds St.Agatha-Berchem. 
Inkom 50 fr. 

Za. 18 ZAVENTEM: Kaas en 
Wljnavond. Vanaf 18u. in de 
,,Snuifmolen", Leuvensesteenweg 
(naast school en oud gemeente
huis) te St.Stevens-Woluwe. Org.: 
VU-Zaventem. 

Ma. 27 LENNIK: Lessenreeks 
over het verkeersreglement tijdens 
Kerstvakantie. Om 27, 28 en 29/12, 
telkens om 19u. in 't Vlot, Brus
selstraat 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). 

Van 3 tot 10 december heeft in 
de Raadzaal van het gemeente
huis te Lennik de Ierse Week 
plaats. 

Vrijdag 3 dec. om 20u.: Ier
land, m'n eiland door Patrick 
O'Cxjnnor, direkteur Irish Tou
rist Board-Bord Gail te (ach
teraf receptie). 

Alaandag 6 dec. om 20u.: De 
Noordier,>e kwejtie vandaag door 
Bart Staes en N. Blaney, Iers 
EP-lid. 

Dinsdag 7 dec. om 20u.: Ier
land en zijn dprookjed door Juu l 
Wydooghe. 

Woensdag 8 dec. om 8u. Dag-
uitstap naar Geel. Begeleiding: 
Juu l Wydooghe. 

Donderdag 9 dec. om 20u.: 
Groen Ierland, Gouden Hart door 
Stan Philips, reisleider. 

Vrijdag 10 dec. om 20u.: leme 
muzikale avond met Mark De-
mesmaeker (VTM) en Miei Ap-
pelmans. 

Voor meer informatie, bel:: 
02/532.14.41. 

GEMEENTE OVERUSE 

Het GEMEENTEBESTUUR van OVER
USE werft aan in vast verband met 
aanleg van een werfresetve: 

- 1 volKjds bibliotheekassis
tent 

- 2 halftijdse bibliotheekas
sistenten 

Bijzondere aanwervingsvoor-
waarden 

- minstens 19 par en maximum 50 
|aar oud zijn 
- houder zijn van een diploma van 
hoger secundair onderwijs 
- houder zijn van een akte van be
kwaamheid tot het houden van een 
openbare bibliotheek 
- slagen in het aanwervingsexa
men 

Nadere inlichtingen kunnen beko
men worden op de rekendienst-per-
soneelsdienst van het gemeentebe
stuur van Ovenjse, tel. 
02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen aangete
kend gestuurd naar het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen van en 
te 3090 OVERUSE De kandidaten-
liist wordt afgesloten op 31 decern-
b e r l 9 9 3 

DEZE WEEK IN 

Een bus te ver 
Terwijl het land staakt voor werk, 

schenkt het Waalse gewest Vlaamse 
banen weg aan Franknjk. De bussen 

van Van Hooi mogen de taalgrens met 
meer over. In de coubssen van de 

bussen-affaire, deze week in Knack 

Casino adieu 
De stad (jent laat een cadeau van 36 

miljoen liggen en verbreekt haar 
belofte aan Jan Hoet zijn nieuw 

museum m het Casino in te nchten. 
Een bericht deze week in Knack. 

Speciaal geschenken 
Parfums, gezelschapsspellen, 

teddyberen, porselein, feestkleding... 
Speciale aandacht voor geschenken, 

deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• Treft het Belgische Rode Kniis 

schuld aan de besmetting van 
hemofiliepatienten met het Aids-vinis? 

• Het bendeproces • De volkssigaiet 
belast • Interview met GM-baas André 

Van Roy over weikverdeling • De 
I wereM-handelsblokken • Handelingen; 

diligent Jan Caeyers • Bart Peeters 
vertelt "Peter en de Wolf' • Danny 

Matthys bii de Aboriginals 

4 MAGAZINES IN 1: 
KNACK+WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT (de 
betef persoaeetsaanbiedii^n) 
ELMS, WOENSDAG TE KOOP 

^ 
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VIJF MILJARD MENSEN: 

ALLEMAAL ANDERS, ALLEMAAL FAMILIE 
AL> wij een groep Chinezen zien, dan kunnen wij die 
moeilijk van eikaar onderscheiden. Voor oru zijn ze op het 
eerste zicht aLiemaai „geel" en hebben allemaal spieetogen. 
Omgekeerd kunnen ook zij ons niet gemakkelijk „uit el
kaar houden ". Voor hen zijn wij allemaal blank en hebben 
wij „gewone"ogen. En toch, ondanks deze verschillen, heb
ben wij gezamenlijke voorouders, maar weinigen beseffen 
dat. De tentooiutelling Vijf miljard meruen: allemaal 
andere, allemnal familie, die loopt in het Museum 
voor Natuurweteruichappen te Brussel, maakt dat op een 
ludieke en eenvoudige wijze duidelijk. De boodschap i) dat 
mensen wetenschappelijk gezien niet 'm rassen kunnen 
ingedeeld worden. 

D e tentoonstelling is opge
bouwd aan de hand van 
een vijftal tema's, die elk 
een afzonderlijke ruimte 

voor zich opeisen. De eerste 
ruimte werd Biometron gedoopt. 
Hierin kan de bezoeker zich een 
beeld vormen van de grote va
riatie van lichaamskenmerken. 
Aan de hand van mooi didak-
tisch piateriaal worden de dui
delijk te onderscheiden karak
teristieken van mensen onder 
de loep genomen. Geslacht, ge
wicht, haar- en oogkleur, ...tot 
de vingerafdrukken toe. 

We leren er ook dat de meeste 
uiterlijke verschillen van men
sen te wijten zijn aan het kli
maat. Zo beschermt een don
kere huid beter tegen het zon
licht en beschermen spieetogen 
— gevolg van een ekstra huid
plooi — beter tegen koude. 

In de tweede afdeling wordt de 
mens letterlijk gestroopt. Pop
pen tonen aan hoe de mens er 
van de binnenkant uit ziet, voe
dingswaren van wat hij allemaal 
gemaakt is. Grote maquettes la
ten toe door te dringen tot in 
de kleinste cel van het mense
lijk lichaam om tenslotte, via de 
chromosomen, te eindigen bij 
het D N A dat onze genetische 
blauwdruk vormt. 

WIE BEN IK? 
In een derde vertrek wordt ver
der op het DNA ingegaan. Het 
genetisch materiaal van een 
mens is hier voorgesteld als een 
bibliotheek. Een goed verstaan
der begrijpt dat meerdere ency
clopedieën niet zouden kunnen 
volstaan om alle genetische in
formatie op te slaan. Kort wordt 
uitgelegd dat mensen van hun 
beide ouders erfelijk materiaal 
ontvangen en hoe dat precies 
gebeurt. Zo kom je bievoor-
beeld te weten dat je één kans 
op 200 miljoen hebt om te zijn 
wie je eigenlijk bent. 

Het volgende tema gaat verder 
in op de verborgen verschillen. 
Zo heeft bloed weliswaar al
tijd een rode kleur, maar kan 
je geen bloed ontvangen van 
om het even vne: niet omdat 
iemand een andere huidskleur 
heeft, wél omdat jouw bloed niet 
gekombineerd mag worden met 
een andere bloedgroep. Het is 
zelf goed mogelijk dat je binnen 
je eigen familie geen bloeddono
ren kan vinden en dat je daarom 
aangewezen bent op ,, vreemd" 
bloed. Hetzelfde geldt ook voor 
organen. 

Het laatste geheel van voorstel
lingen maakt de bezoeker diets 
dat er maar één menselijk ras, 
afkomstig van eenzelfde voor
ouder, bestaat. Wetenschappers 
hebben kunnen aantonen dat 

mensen die uiterlijk en op kul-
tureel vlak heel wat verschillen 
tonen, in •werkelijkheid (gene
tisch) toch in grote mate de
zelfde zijn. De verschillen die 
zich voordoen zijn enkel het ge
volg van mutaties, natuurlijke 
selektie en een eeuw^enlange 
volksverhuis. Sterk vereenvou
digd kan de boodschap als volgt 
klinken: ,,Alleen mensen maken 
mensen". 

GEEN GEPREEK 
Deze ekspositie stoelt dan wel
iswaar op een wetenschappe
lijke basis, maar toch is zij hood-
zakelijk gericht op een publiek 
van kinderen en tieners. De 
rrioeilijke materie van de erfe
lijkheid wordt op een zeer be
vattelijke wijze voorgesteld en 
dat maakt het aangenaam ,,stu
deren" voor zo'wel jong als oud. 
De achterliggende idee is die De meeste uiterlijke verschillen tussen mensen zijn te wijten aan het 
van verdraagzaanilseï^ in een mui- kUmaat. 
tilautturele ̂ amenlevuig, maar ge
lukkig wordt deze nergens ex- '* " -'* -js • ? ' * « " . ' a -̂̂  v .- . - » .,• S it ¥• :? 'S) » 
pliciet vermeld. 

,,Gelukkig", niet omdat wij niet kinderen zich via deze werk- men van het unieke menselijke 
verdraagzaam zouden zijn, wel wijze - zonder gepreek - zelf- ras met al haar verschillende 
omdat de kans veel groter is dat standig een beeld kunnen vor- familieleden. Dat mensen ver

schillend zijn wordt niet ont
kend. Dat dat verschil niets te 
maken heeft met uiterlijk of kui
tuur wordt echter wél aange
toond. En is dat niet de beste 
boodschap ? 

Ouders met kinderen durven 
wij aanraden om op een vrije 
delg deze tentoonstelling te be
zoeken. Wanneer zij niet ge
gidst worden, schaffen zij zich 
wel best de uitgebreide katalo-
gus aan opdat zij alle vragen 
van hun spruiten juist zouden 
kunnen beantw^oorden. 

In hetzelfde museum loopt ge
lijktijdig ook een tentoonstel
ling over de - stUaan alom
tegenwoordige — dinosaurussen 
die levensgroot worden voor
gesteld. Samen staan zij aldus 
borg voor een boeiend en leer
rijk namiddagje uit. Nog ^vat 
akteertalent, een videokamera 
en een dode vlieg en de bezoe
ker kan een eigen filmprojekt 
over het D N A van de dinosau
rus opstarten. 

(gv) 

EEN VIJF MET NEGEN NULLEN 

Over hetzelfde onderwerp als 
dat van de ekspo schreef J / A -
rita de Sterck een informatief 
kinderboek. Op een speelse 
manier wijdt zij daarin uit 
over de gelijkenissen en de 
verschillen tussen de vijf mil
jard mensen die op deze aard
kloot leven. Met veel foto's 
en prachtige tekeningen van 
Klacu Verplancice wordt aan 
kinderen tussen 10 en 14 jaar 
duidelijk gemaakt hoe het 
komt dat mensen welis-waar 
sterk onderling kunnen ver
schillen, maar uiteindelijk 
toch familie van elkaar zijn. 

Marita De Sterck gebruikt 
geen ,,dure woorden", maar 
geeft met voorbeelden uit de 
wereld van de kinderen een 
opheldering over de erfelijk
heid. Hoe het komt dat kin
deren soms meer op hun moe
der dan op hun vader gelijken 
en waarom sommige mensen 
blauwe en andere groene 
ogen hebben, deze en nog 
meer vragen w^orden in kin
dertaal beantwoord. 

De auteur geeft de boodschap 
mee dat mensen niet beoor
deeld kunnen worden op ui
terlijke kenmerken. J e kan 
niet zeggen of iemand lui of 

oneerlijk is door enkel af te 
gaan op de kleur van iemands 
huid of ogen. De Sterck 
noemt dit „krom denken en 
krom praten". Mensen doen 
dit, zo stelt zij, omdat zij 
angsthalzen of geldwolven 
zijn. Kinderen mogen niet al
les zomaar aannemen, maar 
dienen zelf op onderzoek uit 
te gaan. 

Elke dubbele pagina vormt 
een geheel met korte tekst
blokjes en opgefleurd door 
kleurrijke illustraties. Het 
boek vertrekt van de zicht
bare kulturele en lijfelijke ver
schillen, reist stapsge'wijs 
steeds dieper in de mens en 
eindigt ook hier bij het DNA. 
De rode loper van deze uit
gave is de tentoonstelling. Het 
werk kan echter net zo goed 
gelezen worden zonder die 
gezien te hebben. 

(gv) 

c^ Een vijf met negen nullen, 
over gelijkenütden en verschil
len twjden mensen. Marita De 
Sterck. Uitg. Lannoo, Tielt, 
1993, 31 blz; met tekeningen 
van KLuu) Verplancke, 495 fr. 

<=& 5 miljard menden: allemaal 
andere, allemaal familie, loopt 
nog tot 31 augustus 1994 in bet 
Museum van het Koninklijk In
stituut voor Natuurwetenschap
pen, Waverseteenweg 260, 1040 
BrudseL Bodi^prijs (met ekdpo 
over dino's) volwassenen 200fr., 
kinderen 150 fr. Info: 
02/627.42.38. 

FILOSOFIE 
VAN OVER 
DE PLAS 
Onze stereotiepen over noor
derburen en zuiderburen herin
neren ons aan iets als 'n eigen 
aard. Op groter schaal voltrekt 
zich hetzelfde besef. Het Ara
bisch en de Islam staan voor de 
baarlijke duivel. Dit eenzijdig 
negatief moment in de zelfher
kenning is hier het punt niet. 
Wel dat dit zondebok-simplisme 
werkt. Eenzelfde marginalise
ring ondergaat de Amerikaan. 

In veler ogen staat hij voor wan-
kultuur en al wat we daarbij 
graag aan gortigheden beden
ken. Wat voor de Arabische 
beschaving geldt, overkomt de 
Amerikaanse evenzeer: hun 
beste produkten blijven ons 
vreemd. 

Erik Oger en Füip Buekens, 
filosofen, pogen deze eigenaar
dige gang van zaken te door
breken in hun boek Denken in 
alle staten. Hedendaagse Ame
rikaanse Filosofen. Zeven kom
panen helpen hen. 

Inzake de -wijsbegeerte stellen 
ze vast dat niet enkel Europa 
gestalte geeft aan een Westerse 
wijsbegeerte, vooral dan via 
Duitse, Engelse en Franse scho
len (men zoeke deze verzamel-
woorden niet als trefwoorden 
in het Woordenboek Filosofie, 
1992; wel Chinese •wijsbe
geerte). Sedert de 19de eeuw 
zijn de Verenigde Staten in dit 
koncert niet meer %veg te den-

' ken. 

Elk van de negen auteurs leidt 
ons binnen in de denk-wereld 
van een hedendaags Ameri
kaans filosoof. De lezer merkt 
het gauw^: in Amerika verkeert 
het, ,denken in alle staten". Van 
de negen besproken figuren zijn 
maar enkele namen reeds tot 
onze gemeenschappelijke lees-
markt doorgedrongen: Quine, 
Rorty, Nagel, en vooral Rawls. 

De keuze voor dit negental is 
reeds een variatie op een ge
liefkoosd tema van Nagel: de 
verhouding tussen objektief en 
subjektief. De subjektieve be
langstelling van elk auteur gaat 
in dit werk evenwichtig samen 
met het objektief overzien van 
het filosofisch landschap. Op 
z n minst een onderscheiding 
dus! 

Füosofen die de vraag stellen 
hoe bijvoorbeeld een kakkerlak 
een gebakken ei proeft, of hoe 
het is een vleermuis te zijn, -wek
ken onze aandacht terug voor 
het mysterie van het leven, voor 
de twee onherleidbare facetten 
van de -werkelijkheid, binnen
kant en buitenkant, het subjek
tieve en het objektieve en voor 
de moeilijkheid om beide in één 
taal ter sprake te brengen. 

Dat enkele bekende heden
daagse Amerikaanse denkers 
geen opstel krijgen in boek deert 
niet. Met de nog niet vermelde 
Goodman, Da-vidson, Putman, 
Dennet en Kripke en de reeds 
aangehaalde mannen, genieten 
-wij reeds van een heerlijk koud 
buffet. Wie tafelt moet -wel wat 
eetkultuur hebben om het genot 
volkomen te maken. 

M. J.L. Cels 

c» Denken in alle staten. He
dendaagse Amerikaanse Filoso
fen. E. Oger en F. Beuken^. Uitg. 
DNBIPeUkmans, 1992, 250 bL. 
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WIE IS WIE? 

KEN U W KINDERVRIENDJES (NOG MEER HEROVER OP BZ 20 
Het Sint-NicoUuu Genoot-
cichap(lee<) ook bU. 20 ) uit 
Sint-NikLacu bracht zopcu 
een boeiende kaart uit, 
waarop onze heilige en 
dchijn-heiLigetraditiej ^taan 
geregidtreerd, Hoe ver ötaat 
het met uw kenniö van de 
"gever<fheiligen"?. Een ge-
heugeruiteuntje 

SINTERKLAAS 
D e Heil ige Nicolaas w e r d om
s t reeks 270 gebo ren in P a t a r a 
(prov. Lycië, Klein-Azië, nu 
Turki je) . Volgens één van de 
ouds te l egenden v o o r k w a m hij 
da t dr ie doch te r s van een ver
a r m d e ede lman in de prost i tu t ie 
b e l a n d d e n d o o r hen een b ru ids 
cha t te bezo rgen . Als b i s schop 
van M y r a bes t r eed hij de afgo
deri j , v e r d e d i g d e de w a r e leer 
en bewees da t G o d en niet de 
keizer de ul t ieme be^vaker is van 
de gerecht ighe id . Nicolaas be
s che rmde a r m e n , k inderen , zie
ken , hande laa r s en zeelieden. 
Hij over leed op 6 december , 
waarschi jnl i jk in het j aa r 342. 
R o n d de w o n d e r e n die hij tij
dens zijn leven en n a zijn dood 
ver r ich t te , o n t s t o n d e n een hele
boel legenden. D e N o o r m a n n e n 
speelden een belangri jke rol bij 
de ve r sp re id ing van zijn kul-
tus in E u r o p a . In 1087 w e r d 
zi)n stoffelijk overscho t overge
b r a c h t van M y r a , da t in isla
mit ische h a n d e n was gevallen, 
naa r Bar i (Zu id- I ta l i ë ) . Vanaf 
de 11 de e e u w d o k e n n ieuwe 
legenden o p in W e s t - E u r o p a , 
o.m. de peke lva t legende . Voor 
de t radi t ie waarb i j S in te rk laas 
op zijn schimmel en vergeze ld 
van Z w a r t e Piet over de da
ken rijdt, kwis t ig met lekkers 
omgciat en de k inderschoent jes 
vult , bes taan verschi l lende mo
gelijke ve rk la r ingen . Eén e rvan 
is da t S in te rk laas een geker 
s tende vefsie is van de Ger 
m a a n s e god W o d a n . 

Sint-Maartens- en Sinterklaasgebruiken in Vlaanderen 

C 

Siiu-Maarten 

Sinterklaas 

Sim-Catharina 

Sintei- üreef 

• Siiil-Martinuskcik 

Sint-Nicülaaskcrk 

Toestand in !992 

.SiM-Niwlaa.Nfn-nont'Sclte.p, Smt Niklaas, 1<J9J 

V laande ren telt 4 8 S in t -Niko-
laaskerken . 

SINT-MAARTEN 
D e Heil ige M a r t i n u s w e r d in 
316 of '17 gebo ren in Sabar ia 
Ln Pannon ié (nu Szomba th ley 
in Hongar i je ) als zoon van een 
Romeins officier. O p 15-jarige 
leeftijd w e r d hij soldaat . Hij be 
l andde in Gallië. In 332 trof hij 

SINTERKLAAS EN DE 
KERSTMAN SAMEN OP CD 
St r aks is he t \veer feesten geblazen . D e Sint en de kers t 
m a n du iken w^eer overal op . Z o p a s ve r scheen bij Eufoda, 
het p la tenlabel van he t Dav ids fonds , een g loedn ieuwe 
C D , O baasje, mijn Lieve SinterkLuuje. 

J o j a n E^ckels schreef en k o m p o n e e r d e r o n d s in terklaas 
en de k e r s t m a n bi jzonder originele kinderl iedjes, vol zwier 
en d3mamiek, me t plezierige t eks ten en mees lepende me
lodieën. Gesch ik t voor elke leeftijd en e rg b r u i k b a a r v o o r 
k leu te rk las en lagere school . Di ia rom beva t deze ui tgave, 
naas t de gezongen , ook de in t s t rumenta le versie van elk 
lied. E^n inlegboekje met alle l iedteksten, geï l lustreerd 
d o o r A n n Geer inck , vergemakke l i jk t he t meez ingen . 

W a t zou d e k e r s t m a n g r a a g voor één keert je he t w e r k van 
s in terk laas doen ! O p een schimmel , in volle d ra f over het 
dak . . .E^n leuk idee. E n S in t e rk l aas? Wel , hij gaa t met 
vakan t i e naa r Hawa ï . M a a r oei, alles loopt mis.. . 

Vol en toes iasme en met veel ritme zingt Spee lg roep Klip 
K l a p ! deze pre t t ige liedjes. Voor d e zeer eigenti jdse en 
v e r n i e u w e n d e a r r a n g e m e n t e n t eken t Nicho las Lens , en 
de muzika le begele id ing is in h a n d e n van topmuzUcanten 
zoals Er ic Me lae r t s . 

c» o baasje, mijn lieve Sinterklaasje. Speelgroep Klip 
Klap! Op CD (62 min.), 725 fr, en muxUkka^detU, 395 
fr. Verschenen op het label DaviddfondslEufoda, Blijde-In-
konutbitraat 79-81, 3000 Leuven, 016122.25.32 (ook voor 
bedtellingen). 

aan de s tadspoor t van Amiens 
een halfnaakte bede laar aan . 
M e t zijn zw^aard sneed hij zijn 
mante l d o o r en gaf de a rme m a n 
een s tuk. D e vo lgende nach t 
k reeg hij een goddelli jk visi
oen. Mar t inus- let zich dopen 
in 334 en verliet d a a r n a het le
ger. In 371 w^erd hij tot bis
schop van Tours gekozen . D a t 
g e b e u r d e tegen zijn zin. Toen 
hij zijn verk iez ing ve rnam, ver
s topte hij zich in een ganzehok . 
D o o r het gesna te r van de gan
zen w e r d hij ech te r on tdek t . 
M a r t i n u s s t icht te in 357 een 
klooster in Marmou t i e r . Vol
gens een legende w e r d M a r t i 
nus ooit naak t aan een boom 
va t s tgemaak t . G o d w o u niet da t 
zijn d i enaa r kou zou lijden en 
s tuu rde h e m w a r m e zonnes t ra 
len. Vandaa r de n a a m 
, ,S in t -Maar t enszomer" voor 
zonnige dagen r o n d zijn feest
dag . Hij stierf op 8 n o v e m b e r 
3 9 7 in Cander -Sa in t -Ala r t in en 
w e r d drie dagen later, o p 11 no
vember , begraven . Zijn stoffel-
lijk overscho t w e r d in 1562 door 
H u g e n o t e n v e r b r a n d . Volksge
b ru i k en als de l ichtstoet en de 
S i n t - M a a r t e n s v u r e n da t e ren uit 
de voor-kristel i jke tijd. D e vu
ren zouden een overbUjfsel zijn 
van de offers aan (wee ra l ! ) W o 
dan . H e t feest van S i n t - M a a r t e n 
luidt het begin van de ^vinter in. 

Alhoewel v a n d a a g als k inder 
vr iend minde r polpula i r dan 
kollega Sin terk laas , telt Vlaan
de ren toch merkeli jk meer 
S in t -Mar t i nus - d a n S in t -Niko-
laaskerken , nl. 124. 

SINT-CATHARINA 
C a t h a n n a van Alexandr ië 
leefde t i jdens de vierde eeuw^. 

Zij verze t te zich tegen de ver
volging van de k r i s tenen door 
keizer M a x e n t i u s . O m d a t zij 
vele mensen bekee rde tot het 
k r i s t endom, -wou M a x e n t i u s 
haa r doden . Zij \verd vas tge
b o n d e n aan een wiel en zou de 
mar t e ldood s terven. D o o r h a a r 
gebed b r ak het rad . Ui te inde
lijk w^erd ze onthoofd. Engel 
sen zouden h a a r op de b e r g Si-
naï beg raven . Zij w o r d t gevierd 
op 25 november . In N o r m a n -
dië on t s tond t i jdens de I I de 
e e u w de g e w o o n t e de Nicolaas-
en Ca tha r inaku l tu s met e lkaar 
te ve rb inden , als pa t roonhei l i 
gen van repektieveli jk jongens 
en meisjes. D e kombina t i e van 
Nicolaas en CJatharina d r o n g 
ook in V laande ren door, bv. 
S in t -Nicolaas en S in t -Ca tha r in -
a k e r k in Pervijze, gelijktijdige 
s t icht ing v a n S in t -Nik laas en 
Sinaai ( C a t h a r i n a k e r k ) in 1217 
als n ieuwe parochies , afgeschei
den van Waasmuns t e r . Volgens 
bepaa lde au t eu r s is C a t h a r i n a 
een geke r s t ende voorste l l ing 
van de G e r m a a n s e godin Freija. 

In de k e m p e n s e gemeen te Aren
d o n k nemen de k inde ren deel 
aan he t S in t -Ca tha r inaz ingen 
de a v o n d van 25 november . Zij 

f aan verk leed de s t raa t op met 
aarjes, lampions en u i tgeholde 

b ie tekoppen . 

SINTER GREEF 
Sinter Greef of de Graa f van 
Halfvas ten is geen echte hei
lige, ee rde r een schijn-heilige 
dus . E r zijn dr ie stel l ingen i.v.m. 
zijn h e r k o m s t : hij zou een Ant 
w e r p s e k o o p m a n gewees t zijn, 
de Grae f genaamd , die als eer
ste een lading canar i sche suiker 
aankoch t , een t w e e d e hypotese 

luidt da t he t de h e r d e n k i n g be
treft van de Blijde Inkoms t van 
graaf Lode'wijk v a n M a l e op 12 
m a a r t 1338, en tenslot te zijn er 
de a a n h a n g e r s van het G e r m a -
n e n d o m die er de geke r s t ende 
versie van h u n god T h o r inzien. 

Vroeger w e r d S in te r Gree f o p 
vele p laa tsen in Vlcianderen ge
vierd. O o k voor h e m zet ten de 
k inde ren h u n schoeisel. Tussen 
de twee were ldoor logen moes t 
S in te r Greef bi jna overal p laa ts 
m a k e n voor S in te rk laas . T h a n s 
•wordt hij enke l n o g in Kaster lee 
en r o n d W a l e m bij M e c h e l e n 
gevierd . In Kaster lee w e r d de 
t radt i t ie in 1978 opnieu-w op
g e n o m e n n.a.v. he t J a a r van 
he t D o r p . E r is een stoet met 
s logans „De winter moet verdwij
nen" en „Suite Greef brengt de 
zomer". E e n p o p die de w i n t e r 
voors te l t w o r d t meeges leurd en 
v e r b r a n d . S in te r Gree f geeft de 
k i n d e r e n een „ h a a n 
t je-op-een-stokje" en snoep . 

( t s ) 

^ 

M e t dank aan het S i n t - N i c o 
laas G e n o o t s c h a p 
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Zonet 
welzim. 

Zo de bank 
Een ongeval of een ziekte konnen altijd onverwachts. Iedereen Kredietbank. Met de KB-Hospitalisatiepolis* bent u verzekerd 

kan er vroeg of laat door getroffen warden. En de kosten tegendefinanciëlerisico'svaneenziekenhuisopnamewegens 

voor medische verzorging nemen alsmaar toe. Daarom is ziekte en ongeval. En aanstaande moeders krijgen een steuntje 

het goed om te weten dat er een bank is die niet alleen ^ ^ R M '"derug.OokvoorbevallingengeldtdeKB-Hospitalisatie-

voor uw welvaart, maar ook voor uw welzijn zorgt. De y^^^w polis*. In elk KB-kantoor krijgt u alle informatie. 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R . 

*De Kredietbank heeft de KB-Hospitalisatiepolis afgesloten bij OMNIVER NV, een verzekeringsmaatschappi) toegelaten onder het nummer 0993 om de tak 2 - ziekte te beoefenen 



HEERLIJK KIJKEN EN VOORGELEZEN WORDEN 
Zoab de belangstellenden ongetwijfeld weten: er worden 
tegenwoordig schitterende kinderboekjes op de markt ge
bracht. Ze zijn echter vaak nogal prijzig. Selekteren i) 
dih) de boodschap voor wie z 'n kinderen of kleinkinderen 
wil plezieren inet een boekje. Vermits u misschien nog 
een voorraadje sinterklaas- of kerstgeschenkboeken wil 
inslaan, willen we hier enkele suggesties aan de hand doen 
voor wie op zoek is naar kijk- en voorleesboekjes voor de 
kleinsten. 

O ngetwijfeld een voltreffer 
in het genre blijven de 
klassieke sprookjesboe
ken, lien werkelijk prach

tige selektie uit de Sprookjes van 
Grunm verscheen bij uitgeverij 
Clavis. De wolf en de zeven 
geitjes, Hans en Grietje, Doorn
roosje, Roodkapje en een tiental 
andere overbekende sprookjes 
werden gebundeld en verlucht 
met heerlijke illustraties in pas
telkleuren. E^n droom voor kin
deren en... volwassenen! Wie 
heerlijke herinneringen over
houdt aan de verhalen verza
meld door de broers Jacob en 
Wilhelm Grimm, zal van dit 
boek genieten. Het geheel is uit
gegeven om de tand des tijds 
minstens enkele kinderjaren te 
doorstaan. 

RACISME 
E^n mooi kijk- en voorlees-
boekje met een boodschap is 
Kikker en de vreeindeLmg van Max 
Velthuijs. Op een dag komt een 
vreemdeling in het bos wonen: 
Rat. Volgens E^nd zijn ratten 
dieven, lul, brutaal en -werk
schuw. Maar Kikker besluit zelf 
eens een kijkje te nemen. En 
zo stelt Kikker, daarin later ge
volgd door de andere dieren uit 
het bos, vast -welk een waarde
volle aan\vinst Rat wel is voor 
de dierengemeenschap. Vel
thuijs slaagt erin gekompli-
ceerde begrippen als verdraag
zaamheid en racisme voor kin
deren toegankelijk te maken. 

Dit tema maakt in het kinder
boek tegenwoordig echt school. 
In Het Groene Olifantje krijgen 
•we een gelijkaardig verhaaltje 
voorgeschoteld. In de jungle 
mag een groen olifantje niet 
meespelen met de andere dieren 
omdat hij groen is en niet grijs. 
De kameleon Chippo doet hem 
het truukje aan de hand om zich 
met modder in te smeren. Even 
gaat alles goed, totdat de mod
der bij een wild spelletje van het 
olifantje brokkelt en het bedrog 
zichtbaar wordt. Het groene oli
fantje wordt opnieu"w uitgesto
ten. Wanneer er in het oerwoud 
echter een bosbrand woedt, kan 
het ongelukkige slurfdiertje zich 
nuttig maken. En dat wordt 
door de andere dieren geappre

cieerd. Eind goed al goed: nog 
nooit in zijn olifantenleven was 
het groene olifantje zo gelukkig 
geweest! De mooie tekeningen 
helpen onze jonge dierenvriend
jes wegwijs in het dierenrijk. 

Dezelfde bedoeling heeft Stel je 
voor, eenjcijkboek •waarin de le
zertjes uitgenodigd worden ont
dekkingsreiziger te spelen in de 
jungle, de oceaan, het poolge-
bied, de savanne, ja zelfs een 
prehistorisch moeras. Op dub
bele bladzijden bevind je je plots 
in de felle kleurenpracht van 
een oerwoudtafereel, waarin 
tientallen dieren om de aan
dacht schreeu^wen. In een kader 
rond de tekening staan de na
men van alle beesten die op de 
prent voorkomen. Dat levert af 
en toe heel wat zoekwerk op ! 
Een boek dat bovendien voor 
alle leeftijden niet alleen pret
tig maar ook leerrijk is. Als U 
weet hoe bvb. een capibara, een 
murene, een narwal, een mo-
noclonius, een franjeaap of een 
liervogel eruit zien, kan dit boei
ende boekje U niets meer leren. 
Anders kunt U •wat U nog niet 
wist of niet terug kon vinden 
opzoeken achteraan in het boek. 
Alle moeilijkheden die in "Stel 
je voor" voorkomen, worden er 
opgelost. 

FLIPJES EN FLAPJES 
Nog zon kijkboek vormt De 
wmkel van Wdleni. Meer nog, dit 
w^erkje draagt "een Speur en 
Bouw Boek" als ondertitel. Wil
lem de Kat leidt je rond in een 
bijzondere speelgoedwinkel. J e 
vind er alle soorten speelgoed, 
gerangschikt volgens soort op 
de verschillende bladzijden van 
het boek. Allerlei flipjes en flap
jes in het boek laten toe in 
de kasten en laden te kijken, 
speelgoed te doen bewegen, ver
rassende dmgen te ontdekken. 
Rode draad in het boek vormt 
de zoektocht naar "de echte 
muis", die niet zo moeilijk te 
vinden is. Wat bou^wen met dit» 
boek te maken heeft, kom je 
op het eind te %veten: het boek 
kan omgevormd •worden tot een 
mini-speelgoed^vinkel. Een 
prettig boekje dat echter aan de
zelfde kwaal lijdt •waaraan alle 
gelijkaardige flipjes- en flapjes-

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

yrttitg 

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

Wi| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- Rjne Franse keuken 4 la carte en 
8 menu's van 715 ft tot 1600 fr 

- Een hart voor de kinderen eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbi|l 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
HaWpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische vî eekends van 
vnidagavondtotenmet 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" confeiEntiezaal met alle nodige multiliinctionele apparatuur 

Voor gratis mformaüepaidtet nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

,Wd-
Kikker dchiet aardig op met Rat de "vreemdeling". In dit boekje 
van Max Velthuijd worden begrippen aLi racisnu voor kinderen 
toegankelijk gemaakt 

boeken lijden: ze zijn gemaakt 
voor kinderen met een li
chaamsdeel dat bij échte kinde
ren zeldzaam is: een voorzichtig 
vingertje. 

Slapen is een bezigheid waar
aan nogal -wat kinderen een he
kel hebben. Bedtijd komt steeds 
te vroeg, opstaan kan niet vroeg 
genoeg gebeuren. In Met tun 
uit het bed hebben "het jonge
tje" en zijn tien knuffelbeesten 
nog geen slaap. Ze besluiten te 
spelen. Elk dier mag een spel
letje opnoemen, dat dan door 
allen gespeeld •wordt. Maar, na 
elk spelletje valt het pluchen 
beest dat het voorgesteld had, 
in slaap. En zo blijft na het 
treintje spelen, strandje spelen, 

toneeltje spelen, bootje spelen, 
ballet spelen, spookje spelen, 
vliegtuigje spelen, tentje spelen, 
en monstertje spelen alleen het 
jongetje nog wakker. "Nu ben 
ik moe", zucht hij, en legt zich te 
slapen. lien boekje voor het sla
pengaan dat ons, op z'n mooie 
tekeningen na, niet zo erg kon 
bekoren. 

OPVOEDEN 
Mooie tekeningen is nu niet 
precies wat je tegenkomt in Het 
Mamnuiboek. In dit boek pesten 
twee kleine ettertjes van 's mor
gens vroeg tot 's avonds laat hun 
moeder. In versvorm \vordt er 
toelichting gegeven bij de vre
selijke illustraties. lien vader is 
er niet, v̂ ânt papa en mama 

zijn gescheiden. Op bezoek bij 
papa zijn de twee ellendelingen 
echter al niet braver. Maar on
danks alle pesterijen sluit mama 
haar twee kleine jongetjes in 
haar hart. De boodschap van 
dit boekje luidt: wat je ook uit
spookt, mama vergeeft het je 
•wel! 

Opvoeding is ook het centrale 
tema uit Mitjy, Ritjy eS Fred, zij 
het de opvoeding van poesjes. 
Moederkat Elfrieda doet haar 
uiterste best om haar jongen te 
leren zich een beetje behoorlijk 
te gedragen. De poesjes Mitsy, 
Ritsy en Fred leren zich ^vas-
sen, hun nagels kort te houden, 
op hun pootjes terecht te ko
men, jagen, ... al •wat kleine 
poesjes moeten leren. Vreemd 
genoeg kan de familie De Bruin 
de ijverige inspanningen van de 
leergierige kittens maar matig 
waarderen. Een grappig boekje 
met zeer herkenbare situaties, 
zeker voor %vie kleine katjes in 
huis heeft. 

(Pdj) 

c& "De winkel van Willem."Ro
ger Nannini, 1991, 495 fr. "Met 
tien uit bet bed." Penny Date, 
1993, 450 fr. "Sprookjes van 
Grimnu" Anthony Barber e3 
Margaret Chamberlain, 1992, 
650 fr. Alle drie verschenen bij 
uitg. Clavi,», Handelt. "Het 
groene olifantje." Eugeen Sopko 
eS Franx Hiibner, 1987, 475 fr. 
"Mibty, Rit^y e^ Fred. "Ewa Lip-
niaeka e3 Badia Bogdanotvicz, 
1993, 395 fr. Beide verschenen 
bij uitg. C. de Vried-Brouwers, 
Antwerpen. "Het Mamnuiboek." 
Kridtina Berge e3 Anna Hö-
glund. 1993, 459 fr, uitg. Que-
rido, Amjterdanu "Stel Je voor." 
AUdon Ledter, 1993, 459 fr, uitg. 
Gottmer, Haarlenu "Kikker en 
de vreemdeling."Max Velthuijd. 
1993, 450 fr. Uitg. Leopold, Am-
dterdam. 

WIE HEEFT HET MONSTER VAN 
LOCH NESS GEZIEN? 

In de reeks edukatieve boekjes 
Reuinotitiej van Kuifje verschenen 
eerder deeltjes over Tibet en 
China. De nieuwe titels De Ver
enigde Staten, India en Schot
land rolden onlangs van de per
sen. 

De Reisnotities van Kuifje zijn 
als het ware de neerslag van de 
impressies die de avontuurlijke 
reporter opdeed tijdens z'n we
reld-wijde omzwervingen. Aan 
de hand van een dertigtal vra
gen krijgt de lezer (van 7 tot 77 
jaar) een schat aan degelijke in
formatie over een ver ,,droom
land". Alle onderwerpen komen 
aan bod: aardrijkskunde, be
volking (minderheden inbegre
pen), taal, dagelijks leven, eet
gewoonten, godsdienst, ekono-
mie, kuituur, geschiedenis en 
zelfs politieke en maatschappe
lijke hangijzers w^orden niet uit 
de ^veg gegaan. 

Alle Reisnotities van Kuifje be
vatten ook een handige tijds
tabel, waarin kruciale data uit 
de geschiedenis van het behan
delde land •worden gesitueerd 
tegenover andere belangrijke 
gebeurtenissen elders in de 
Westerse wereld. Een kaart met 
beknopte geografische gege-

Waarom dragen Schotse man
nen rokjes? 

vens, een index en een bibli
ografie vind je eveneens ach
teraan in de boekjes. De half-
vet gezette Woorden in de tekst 
verwijzen naar een verklarende 
•woordenlijst. 

De boekjes zijn overvloedig en 
kleurrijk geïllustreerd, uiter
aard met toepasselijke tekenin-

< ^ 

gen uit de Kuifje-albums, aan
gevuld met prachtige kleuren
foto's. De Schotse reisnotities, 
die •we voor u met plezier door
namen, zijn doorspekt met 
plaatjes uit De Zwarte Rotsen. 

„Zijn de Schotten Engelsen?", 
„Wat zijn de ,HoogLanden' en de 
,Laaglanden'7", „Wie heeft het 
monster van Loch Ness gezien?", 
„Hoe wordt whuky gestookt?", „Hoe 
wordt de doedelzak bespeeld?", „ 
Hoe gaat een echte Schot gekleed?", 
„Welke godsdienst heeft Schot
land?", „ Wie liet de langste muur 
van Europa bouwen .''"...op deze en 
tal van andere vragen vind je 
een antwoord in Kuifjes aante
keningen die hij in Schotland 
maakte. Het boekje staat bol 
van de nuttige informatie, maar 
ook ^vorden haast onuitroeibare 
clichés en hardnekkige vooroor
delen doorprikt. 

Kuifjes Schotse reisnotities zijn 
een unieke eerste kennismaking 
voor •wie ooit een reis vrA maken 
naar het woeste, geheimzinnige 
land in het Noorden. 

(ts) 

c» De reidnotities van Kuif/e. 
Schotland. Uitg. Casterman, 
1993, SOblx., 475frperdeeL 
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DRIEMAAL MEXICO 

De komende dagen lopen een 
aantal Europalia-tentoonstellin-
gen op hun laatste benen. Toch 
lijkt het ons nog de moeite om 
op drie van die eksposities de 
aandacht te vestigen. Omwille 
van hun ongemeen boeiend ka
rakter, IS het aan te raden toch 
nog van de laatste openingsda
gen te profiteren en er een kijkje 
te gaan nemen. 

In Oostende loopt nog tot 6 de
cember de tentoonstelling He-
dendaag^e kuiut in Mexico, die 
schilderijen, tekeningen, skulp-
turen en foto's omvat. De he
dendaagse Mexicaanse kunste
naar wordt bepaald door de tra
dities en de geschiedenins van 
zijn land. Natuurlijk leeft hij 
niet langer op een eiland en 
wordt hij "ook beïnvloed door 
de evoluties op de internatio
nale kunstscène. De jaren '80 
en '90 worden in de Mexicaanse 
kunstontwikkeling gekenmerkt 
door de overtuiging dat de dag
dagelijkse realiteit en het histo
rische verleden perfekt samen
gaan met het mysterieuze als 
bindmiddel. 
Voor het eerst biedt de Europa-

Deze Mixteekde hanger kan u bewonderen op de tentoondtelling 
"Mexicaans Zilver". 

WANNEER DROEGEN MENSEN 
VOOR HET EERST VALSE TANDEN? 

Van Eleanor Roosevelt is de uit
spraak : „AL) een moeder bij de ge
boorte van haar Icind een goede fee 
zou kunnen vragen het te begiftigen 
met het nuttigste talent, dan zou die 
gave naar mijn idee de nieuwsgie
righeid zijn." 

Ouders hebben graag dat hun 
kinderen zich op reeds jonge 
leeftijd vragen stellen, dat zou 
op een zeker talent wijzen. 
Meestal hoeven ze die vraag-
staarterij met te stimuleren, kin
deren doen dat van nature. 

Eerst over de zaken die hen om
ringen, later over moeilijke on
derwerpen, als daar zijn de on
vermijdelijke levensvragen. Ou
ders kunnen (of durven) niet 
altijd het juiste antwoord geven. 

Wat doet een vader/moeder 
wanneer spruit-lief vraagt hoe 
het komt dat sommige bladeren 
rood -worden in de herfst, hoe 
lang het duurt voor een vogel-
jong uit het ei kruipt, welk dier 
de grootste slaper is ? Alisschien 
•weet hij/zij (ook niet) ^vaarom 
een cactus stekels draagt. 

Een ouder kan niet blijven ant
woorden ,,het niet te weten" of 
,,je zult dat wel op school leren ". 
Op een dag moet een ouder 
kleur bekennen. 

Uit ervaring weten wij dat een 
kind zelden vergeet dat vader 
(of moeder) een antwoord op 
z'n vraag had. Ouders horen 
alles te weten ! Het is dus aan
geraden dat zij ook weten -waar 
het antwoord ergens vandaan te 
halen. 

Daar zijn boeken voor die later, 
als het kind de gave des on-
derscheids heeft, nog dankbaar 
kunnen geraadpleegd worden. 
Om de-teksten maar ook om de 
vele prachtige illustraties. 

Zo'n boek is Vraag maar raak 
in de reeks OogGetuigen, een 
suksesvolle serie informatieve 
boeken, waarin antwoord wordt 
gegeven op 250 problemen uit 
de natuur, de geschiedenis, de 

wetenschap en de technologie. 
Het boek is een deeltje van een 
onderhand ellenlange reeks in
formatieve boeken recent aan
gevuld met de reeksen Oog-
getuigenExact (wetenschap) en 
OoggetuigenKunst. 

De prijs van dit deel is biezon-
der laag gehouden (250 fn), het 
boek bevat bovendien een pos
ter over Botten en Skeletten en 
een kalender '94. 

Kinderen die zo'n boek als ge
schenk krijgen zullen in de ze
vende hemel zijn, zeker weten ! 
En u zonder aarzelen weten te 
vertellen w^anneer mensen voor 
het eerst een vals gebit droegen. 

(mvl) 

c& Vraag maar raa.k. John 
Farndon. Uitg. Standaard Uit
geverij Antwerpen, 64 bbz.., 250 
fr. 

1994, EEN JAAR IN 
FRANS-VLAANDEREN 

De molen "De Leeuw" (eind 18' eeuw) in Pitgam. Eén van de 
fraaie tekemngen die Jean-Claude Bottin maakte voor de nieuwe 
Fraiu- Vlaanderen-kalender. 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Stijlvol, verrassend én uitnodi
gend tot verkenning: zo kan de 
nieu'we kalender voor 1994 van 
het Davidsfonds Frans-Vlaan
deren omschreven worden. 
Frans-Vlaming Jean-Claude 
Bottin vatte andermaal zeven 
stukjes Frans-Vlaams erfgoed 
in evenveel kunstvolle penteke
ningen. Van de Steenburg in 
Stene tot de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk in Kassei. De nieu-we 
kalender is een waardige opvol
ger van de twee vorige, zeer 
suksesvolle jaargangen. 

De kalender is verkrijgbaar 
door overschrijving van 200 
frank maal het gevi'enste aan
tal plus 40 frank verzendings
kosten op postrekeningnummer 
000-1529169-61 van Davids
fonds Frans-Vlaanderen met 
vermelding ,, (aantal) kalen
der (s) 1994". 

c» Voor meer informatie kan u 
terecht bij Peter Peene, Bikdcho-
tejtraat 81, 8920 Langemark, 
057M8.81.95 of 016/22.18.01 tij
dene de kantooruren. 

lia-manifestatie ons in Europa 
de kans om een globaal over
zicht te verwerven van de ak-
tuele schilderkunst in Mexico. 
Werk van 38 jonge schilders, al
len geboren tussen 1943 en 1967 
en tot dusver nog niet tot Eu
ropa doorgedrongen, is te be
zichtigen, naast kunstfotografie 
van Mark Mogliner. 15 monu
mentale skulpturen van aktuele 
Mexicaanse kunstenaars staan 
opgesteld in het Oostendse Le-
opoldpark. 
Een wereldprimeur is de ten
toonstelling Mexicaans zilver 
die nog tot 12 december loopt 
in Gent. Deze ekspositie toont, 
nu voor de eerste keer buiten 
Mexico, de meest schitterende 
en representatieve stukken die 
ooit in de Mexikaanse zilverate
liers ontworpen en vervaardigd 
werden. Het Mexicaans zilver 
heeft voor de Europeanen een 
wat magische betekenis. Om 
de eerder geringe kennis van 
de Mexicaanse zilverproduktie 
aan te scherpen -wordt in deze 
ekspositie met meer dan 200 
kunstw^erken een volledig his
torisch overzicht van dit Mexi
caanse zilver geboden, gaande 
van de late Post-Klassieke peri
ode (900-1521) tot de avantgar-
distische hedendaagse zilver-
kreaties. In de koloniale tijd 
ging het vooral om religieus zil
verwerk, terwijl vanaf de 18de 
eeuw de nadruk meer op de bur
gerlijke stukken ligt. De heden
daagse produktie toont werk 
van alle hedendaagse toonaan
gevende Mexicaanse zilversme
den. 
De Mexicaande muralLtten kan 
u eveneens nog gaan bekijken 
in Gent tot 12 december. In de 
tw^intigste eeuw leverde Mexico 
met zijn be-weging van het ,,mu-
ralisme" ontegensprekelijk een 
bijzondere modernistische bij
drage tot de algemene kunst
geschiedenis. We denken dier 
onmiddellijk terug aan de drie 
grote figuren Clemente Orozco, 
Diego Rivera en David Alfara 
Siqueiros. Dit moderne mura-
lisme kon aanknopen bij een 
traditie in de precolumbiaanse 
steden en paleizen. Na de Mexi
caanse revolutie van 1910 werd 
een programma op het getouw 
gezet om kunst te gebruiken 
als opvodingsmiddel voor de 
massa. In diverse muurschilde
ringen op openbare en offici
ële gebouwen in Mexico werd 
de tragische geschiedenis, als
ook de toekomstperspektieven 
van het Mexicaanse volk uitge-
schilderd. Het muralisme was 
een beweging van talrijke kun
stenaars die vaak in koUektief 
verband werkten. De drie ge
noemde groten realiseerden de 
beroemdste voorbeelderTen -wa
ren zeker het origineelst in hun 
projekten. 

Dirk Stappaerts 

c» Hedendaagse schilderkunst 
in Mexico. Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst, Romestraat 
11, 8400 Oostende. Open van 10 
tot 18 uur, di. gesloten. Basis
prijs inkom 200 fr. 
c» Mexicaans zilver. Museum 
voor Sierkunst, Jan Breydel-
straat 5 in 9000 Gent. Open van 
9.30 tot 17 uur, ma. gesloten. 
Basisprijs inkom 150 fr. 
c» De Mexicaanse Muralisten. 
Museum, voor Schone Kunsten, 
Citadelpark in 9000 Gent Open 
van 9.30 tot 17 uur, ma. geslo
ten. Basisprijs inkom 150fr. 

DE OORLOG 
PETER BENOIT 
IN VOLLE 
GLORIE 

Op vrijdag 19 november en za
terdag 20 november j.1. werd 
het drieledig Oratorium De Oor
log van Peter Benoit, na 41 jaar, 
eindelijk terug uitgevoerd. Het 
was inderdaad van in 1952 ge
leden dat dit groots opgezette 
•werk van de .ATntwerpse meester 
nog met een uitvoering werd 
bedacht. 

In het kader van Antwerpen 
'93 was het dan eindelijk zover, 
al vreesde men begin juli van 
dit jaar dat ook deze uitvoerin
gen er niet zouden komen. Het 
siert de BRTN dan ook dat zij 
het uiteindelijk is ge-weest die 
de nodige financiële middelen 
heeft vrijgemaakt. Spijtig toch 
dat Antwerpen '93 hier een kans 
heeft laten liggen om op een 
degelijke mamer propaganda te 
verzorgen. We hebben moeten 
vaststellen dat, in tegenstelling 
tot de andere aktiviteiten van 
Antwerpen '93, er weinig of 
geen propaganda werd gevoerd. 
Is de kritiek van sommigen op 
de intendant, Eric Anthonis dan 
toch terecht, waar zij stellen dat 
hij het niet zo begrepen heeft 
op kunstenaars van bij ons ? 

Ondanks dit alles mochten de 
beide uitvoeringen toch op een 
grote belangsteUing rekenen. 
Het werd een magistrale uit
voering: 500 zangers, een or
kest van 100 personen; het is 
niet niets, ze brachten het tot 
een goed einde o.l.v. een su
blieme dirigent: Lucas Vis. De 
voorbereiding van de koren, die 
door het ANZ werden samen
gebracht, gebeurde o.l.v. Ka-
miel Cooremans. En of ze het 
goed deden! Ze werden de' 
grote overwinnaars van deze 
uitvoeringen. Uiteraard zullen 
vele recensenten nog heel wat 
te zeggen hebben over de mu
zikale interpretatie door de di
rigent, of over het niveau van 
het BRTN-fllharmonisch orkest 
enz... Feit is dat je na het uitster
ven van de Iciatste noten even 
stü op je stoel bleef zitten, geïm
poneerd door -wat je gedurende 
1 7>IA uur hebt beleefd. Het was 
groots, en laat de tekst van J a n 
Van Beers te bombastisch over
komen, hij is van alle tijden. 

Na de Rubenscantate die be
gin november in dezelfde zaal 
-werd uitgevoerd, kregen de Be-
noit-liefhebbers in de kulturele 
hoofdstad toch hun gading. En 
ze -waardeerden dat ook, dit 
bleek trouwens uit een minu
tenlange staande ovatie. 

Laat ons hopen dat deze uit
voeringen geen eindpunt zijn 
maar integendeel een nieuwe 
start van een lange Benoit-tra-
ditie. Lucifer, De Rhijn, De 
Schelde, het zijn werken die op 
ons verlanglijstje slaan. 

Luk Lemmens 

c»Voor de afwezigen nog dit, op 
11 december a.s. wordt bet kon-
eer t om 21u. uitgezonden op TV2, 
simultaan met Radio 3. 
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MENGELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 4 DECEMBER 

RUTHLESS PEOPLE 
Toffe, soms onweerstaanbare komedie van Jim Abrahams en David 
& Jerry Zucker (1986) over de ontvoering van de vreselijke echtge
note van een al even onuitstaanbare tekstielbaron. Snelle dialogen, 
veel gekte en veel lawaai, met Danny DeVito en Helen Slater. (VTM, 
om 15u.) 

KOM OP TEGEN KANKER 
In de Grenslandhallen in Hasselt worden de resultaten van de ak-
tie bekendgemaakt tijdens een show die gepresenteerd wordt door 
Margriet Hermans. Kathy Lmdekens interviewt artsen en patiënten 
en verwacht nog meer giften... (TV 1, om 20u.50) 

ZONDAG 5 DECEMBER 

ONLY WHEN I LARF 
Grappige avonturenfilm (1968) met Richard Attenborough en David 
Hemmings als pientere zwendelaars. De titel is afkomstig van een 
kerel die in de fJm door een speer geraakt wordt en op de vraag of 
het pijn doet antwoordt: ,,Only when I larf". (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 6 DECEMBER 

TIEN VOOR TAAL 
Robert Long presenteert een nieuwe reeks afleveringen van het 
populaire taalspelletje. De joemalisten bijten de spits af en langs 
Vlaamse kéint zijn dat Siel Van Der Donckt, Sigrid Spruyt en Alex 
Puisant. (TV 1, om 20u.30) 

HUMAN RIGHTS, HUMAN WRONGS 
Op de BBC wordt deze week ruim aandacht besteed aan de rech
ten van de mens en vooral aan de aanhoudende schending ervan. 
Prominenten presenteren de reportages uit heel de wereld. Salman 
Rushdie is woensdag aan de beui t (BBC 2, om 21u.20) 

HERSENBREKER 

Een ambitieuze rockzanger (Michael Ontkean) wordt verliefd 
op een doof meidje (Amy Irving) in Voica, dinjdag 7 december 
om 22u.05 op TV2. 

DINSDAG 7 DECEMBER 

VOICES 
Sentimenteel liefdesdrama van Robert Markowitz (1979) met Mi
chael Ontkean en Amy Irving. Drew ,̂ een ambitieuze rochzanger, 
wordt verhefd op Rosemarie, een doofstom meisje dat dolgraag dan
seres wil worden. E^n film vol goede bedoelingen, jammer van de 
HoUywood-aanpak. (TV 2, om 22u.50) 

WOENSDAG 8 DECEMBER 

BACK TO SCHOOL 
Prima komedie over een dikke lomperik die zich samen met zijn zoon 
laat inschrijven aan de universiteit en er de boel konstant op stelten 
zet. Amerik. fiflm van Alan Metter (1986) met Rodney Dangerfield 
en Sally Kellerman. (BBC 1, om 20u.) 

PRETTY WOMAN 
Een knappe, rijke zakenman komt toevallig in kontakt met een 
straathoertje en engageert haar, na een korte opleiding, als zijn 
„gezelschapsdame". E^n grappig fllmsprookje van Garry Marshall 
(1990) met Richard Gere en een erg charmante Julia Roberts. 
(VTM, om 20u.30) 

DONDERDAG 9 DECEMBER 

TEKENS 
Dokumentaire van Anton Stevens over het leven en werk van de 
Gentse magisch-realistische schrijver Johan Daisne. (TV 2, om 
20u.30) 

L'ETAT SAUVAGE 
Aangrijpende film rond de verwarring die heerste in de jonge on
afhankelijke Afrikaanse republieken, waar haat en racisme soms 
hoog oplaaiden. Franse film van Francis Grirod (1978) naar een 
bekroonde roman van Georges Conchon. Met Claude Brasseur en 
Marie-Christine Barrault. (Fr. 3, om 20u.50) 

VRIJDAG 10 DECEMBER 

DOKUMENT 
Bea Matterne en Etienne Vervoort gingen een kijkje nemen in een 
sjiek internationaal hotel in Brussel. Hoe worden belangrijke klanten 
ontvangen en begeleid en wat gebeurt er achter de schermen... ? 
(TV 2, om 20u.40) 
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Ĥ • 
18 19 

8 

• 
• • ' Ĥ 
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OPGAVE 7 

HORIZONTAAL 

4. Goede houding (8) 

7. Wereldomvattende laagte 
waar geweend wordt (9) 

11. Deze vrucht valt in Berlijn 
niet ver«van de stam (5) 

12. Omkeerbare dame (3) 

14. Voor dit gebak heb je bui
tenlandse bonen nodig (14) 

17. Wat je tijdens een plezierig 
samenzijn buiten zet (10) 

20. Als ze de laatste is, sluit ze — 
volgens 'n rijmpje — het hek 
(3) 

21. Hier kun je, tussen twee 
rijen met gebou-wen, je mes
sen slijpen (9) 

24. Grappenmaker uit vroeger 
tijd (3) 

25. Dit graszaad dient voor ons 
als voedsel (5) 

26. Zandheuvel (4) 

VERTIKAAL 

1. Iemand zo beledigend toe
roepen dat hij verloren raakt 
(12) 

2. Jaarboek (7) 

3. Binnen (2) 

6. Totale onverwachte samen
loop van gebeurtenissen (6) 

SATERDAG © 

Griepepidemie nadert 
.. .koortsachtig 

© 

ZeiBuivel: 
Blauwschelmen in Somalië 

© 

Vlaanderen én Nederland: 
Merk toch hoe sterk! 

Zeiduivel: 
Woestrwezel 

© 

© 
AHASVERUS 

„Boeren vallen, groene jongend 
aan", las Ahasverus 
MepAktiePlan 

Malboro-smokkelaars 
zagen buit 
in rook opgaan I 

© 
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6. Deze koning kan ook een 
vrouw zijn (5) 

8. Krachtige handeling (4) 

9. Stelen (8) 

10. De baas van de burcht (8) 

13. Gevolg van een vloek (4) 

15.Bejaarde Duitse zangeres? 
(3) 

16. Nog korter dan korte tijd 
(8) 

18. Krachtig en zo te horen ui
terst koel verzoek (3) 

19. Voordat (3) 

22. Antwerpen (1, 4) 

23. Vertrek (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 6 
Horizontaal: 3. pannekoeken; 
8. schrede; 9. over; 10. sleets; 
11. boette; 12. uiting; 13. ge
hijg; 15. grein; 16. nuffig; 18. 
nadoenerij. 

Vertikaal: 1. wegomlegging; 2. 
gerechtshof; 4. achteruitgang; 
5. nietszeggend; 6. kleur beken
nen; 7. isolatie; 14. ogen; 17. 
fa. 

De familie Coppens uit de 
Witte Molenstraat 12 in 8900 
leper wint een prijsje, want 
hun gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 6 
werd uit de korrekte inzendin
gen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 7 ten laatste op 
maandag 13 december op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

DONDERDAG 2 DECEMBER 1993 



AMNESTIE 
De VU is gestart met de me-
diakampanje: „VU, Vlaamser 
dan ooit". Goed, maar is die 
,,nieuAve" VU wel Vlaamser dan 
ooit ? 

Op 10 november deelde de VU 
in de grote stations van Vlaan
deren pamfletten uit om ,,na te 
denken over oorlog en vrede". 
Goed, want in deze tijd van oor
log en geweld moeten de men
sen tot andere gedachten wor
den gebracht. 

Maar over een oude Vlaamse 
gedachte wordt er niét (meer) 
gepraat: Amnestie! 

Hoe is dit mogelijk ? 75 jaar na 
de feiten praat de VU niet meer 
over Amnestie. 

De VU, de eerste partij die Am
nestie skandeerde, laat ons nu 
in de steek. Want wij, het voet
volk, gingen weer eens in de 
vroege ochtend met het Taal 
Aktie Komitee naar Ronse om 
daar eerherstel te eisen voor 
Leo Vindevogel en alle repres
sielijders. 

Kurt Ryon, Steenokkerzeel 

Red. Het pamflet n.a.v. 11 no
vember handelde over Wereld
oorlog I, die inderdaad 75 jaar 
geleden afgesloten werd. 

I.v.m. de amnestie-eis zouden 
•wij de briefschrijver willen 
verwijzen naar de jongste kon-
gresresoluties „Ons politiek 
projekt", meer bepaald onder 
hoofdstuk 3.2 Een verdraag
zame damenUving. 

STAKING (1) 
Ik maakte het weer zelf mee, 
nog voor de regeringsmaatrege-
len bekend waren. E^n, aan een 
arbeidsintensief bedrijf, voor 
80% vreemd stakingspiket, hin
dert arbeiders, die werk-wUlig 
zijn en dreigt met beschadiging 
van v^^agens. De aanwezige 
rijkswacht laat begaan. Daar
door blijven de meeste arbei
ders buiten en berokkenen hun 
bedrijf dat alles in gereedheid 
bracht voor een produktiedag 
en dus ook zichzelf veel schade. 

Het is voor veel arbeiders de 
hoogste tijd, dat zij bekwaam 
worden om zich een eigen me
ning te vormen. Nu weten velen 
zelfs niet waarom zij staken en 
blijven zich laten vangen aan 
de foute en simplistische theorie 
van de ,,slechte patroon" en de 
„goede" vakbond. 

De arbeiders zouden veel beter 
van hun bonden en partijen ei
sen, dat eindelijk, met aUe wet
telijke middelen, de reusachtige 
(•450 miljard fr./jaar) belastings
fraude zou worden bestreden. 
Met nog maar een deel van dit 
geld zou dan meer kunnen ge
daan worden voor de armsten 
onder ons. 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde 

STAKING (2) 
Hier in België vragen de vak
bonden een aalmoes aan een 
bedelaar. 

Leo Van den Abbeele, 
Schoonaarde 

AANVALLEN 
Trouw aan m'n Vlaams-natio-
nale overtuiging wil ik op de 
uitspraak en de beschuldiging 
van lezer de Grauwe, Evergem 

(11 nov. '93) tegen wat volks
vertegenwoordiger Herman 
Lauwers verklaarde (21 okt. 
'93) het volgende zeggen: 

Het VU-kamerlid heeft terecht 
de monarchie als achterhaald 
beschouwd, zoals trouwens ook 
de volksvertegenwoordigers 
Paul Van Grembergen en J a n 
Caudron, maar hij heeft de hui
dige koning niet persoonlijk 
aangevallen. 

Dat 50% van de VU-kiezers ko-
ningsgezind is, is me een raad
sel; de Vlciams-nationalisten la
ten de koning, tot verder or
der, tot wat hij is. Een echte 
Vlaams-nationalist is anti-mili
tarist; dat \verd bewezen toen 
de VU uit de vorige regering 
stapte omwille van de 20 miljard 
fr. die door een socialistisch z.g. 

Vlaams minister aan de Waalse 
wapenindustrie vergund werd. 

U bent wel erg pessimistisch 
gestemd over de toekomst van 
de VU; die dodenmars werd al 
meermaals tevergeefs door de 
andersgezinde media gespeeld. 

Vlaanderen heeft geen nood aan 
een koningshuis, nu we een mi
nister-president hebben, die ik 
waardeer, alhoewel ik niet tot 
z'n partij behoor. Hij en z'n mi
nisters, vooral minister Johan 
Sauwens, doen het momenteel 
goed, zonder onnodige geldver
spilling, en als dat zo blijft, ris
keren ze, demokratisch gezien, 
niet herverkozen te worden. 

Jan De Dier sr., 
Erembodegem 

AFKEURING 
Tijdens de voorbije weken ver
gaderden de lidstaten van de 
Konventie van Londen n.a.v. 
een Internationaal Verdrag dat 
het dumpen van afval in zee 
wereldwijd reglementeert. 

Op 12 november '93 vernemen 
wij via de pers dat onze federale 
regering zich bij de stemming 
voor het verbod van dumping in 
zee van radioaktief afval heeft 
onthouden. 

De minister van Leefmilieu, 
Magda de Galan, was voorstan
der van een definitief verbod, 
doch minister Wathelet onthield 
zich onder druk van de „nukle-
aire energiesektor"... 

Bij deze verwijzen -wij naar de 
goedgekeurde resoluties van het 

Volksunie-Kongres op 12 en 13 
mei 1990: ,,De Volksunie wil 
dat er een Europees gekoör-
dineerd Noordzeebeleia wordt 
tot stand gebracht om de toene
mende vervuiling drastisch te
gen te gaan. Zij is van oordeel 
dat nog voor 2000 beleidsplan
nen moeten worden uitgevoerd 
die een totaal verbod op het 
storten, van voor het maritiem 
müieu gevaarlijke stoffen, in
houden"... 
Het is mijn persoonlijke me
ning dat onder de noemer ,,Van 
Strijd tot Beleid", de houding 
van de federale regering in deze 
materie raxlikaal moet afge
keurd via een motie van wan
trouwen t.o.v. minister Wathe
let. 

Leopold Vanden Berghe, 
Stene 

Een netwerk voor een bedrijf kunnen weven, 

is een vak apart. 

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

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

ondernemingen hun communicatiesystemen uit naar klanten en leveranciers 

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

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

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

van de organisatie en de snelheid waarmee gereageerd kon worden op 

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

woordeli|ken een gesprekspartner zoeken die een totaaloplossing kan geven 

voor hun netwerkproblemen Alcotel, de wereldleider in telecommunicotie, is 

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

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

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

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

A L C A T E L 

BELL 
Francis Wellesplem 1, Afd GC • 2018 Antwerpen - Tel 03/240 83 62 - Fox 03/240 99 22 
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EEN VRIENDSCHAPSPAKT ONDERTEKEND: 

SINT EN KERSTAAAN GAAN NIET OP DE VUIST! 
De plaasteren guirlandes, de barokke kroonlusterö en de 
fraaie wandtapijten in de zalen van het BrLU^ebe ötad-
huiö, waren op 17 november jL de étille getuigen van een 
wel erg vreemde bijeenkomst. Precies op de dag dat premier 
Dehaene zijn „GlobaalPlan"bekendmaakte onderteken
den Sinterklaas, Sint-Maarten en de Kerstman er een 
vrienddchapöakkoord: „Het pact der gever/'. In dit pakt 
erkennen de drie elkaarö tradities en roepen zij eenieder 
op deze te eerbiedigen. 

Ti 
'eg nu zelf, op een ogen
blik dat de Sint nog druk 
doende is met de muize-

•nissen uit z'n tabberd te 
schrapen, drentelt her en der de 
Kerstman rond. Dit jaar werd 
in Vlaanderen de spits afgebe
ten door een Japans automerk 
dat reeds op 22 september de 
Kerstman liet aandraven in een 
publiciteitskampagne! Als dat 
zo door gaat hotst de Kerstman 
half augustus in z'n arresleetje 
door onze gewesten, nog voor 
we terug zijn van vakantie op 
de Balearen of in Sint-Idisbald. 
In Nederland dreigen de Sinten 
en de Kerstkerels op de vuist 
te gaan, de overheid moest in
grijpen: een verbodsteken met 
een kerstboom moet duidelijk 
maken dat er pas na 6 decem
ber versierde dennebomen mo
gen geplaatst \vorden. Voila, in 
de Sint z'n rapen wordt niet 
gescheten! 

Alaar ook Sinterklaas gaat niet 
vrijuit. Al van half-oktober 
zwalpt hij. rond. Wellicht moet 
de kinderheilige toegeven aan 
de kommerciele druk, of moeten 
we het aan een lichte graad van 

seniliteit wijden dat de bisschop 
de kluts kwijt is? Bart Peeters 
en Hugo Matthysen moeten het 
hem maar eens vragen. In ieder 
geval maakt zon lange Klaas-
kampagne de kindertjes horen-
dul, zeven weken •wachten op 
iets lekers of de roe maakt van 
de zachtaardigste lieverd een 
zenuwzieke etter! 

TLen andere heilige, wiens po
pulariteit vandaag enigszins ge
daald is, is natuurlijk slachtof
fer van de gemijterde w^orkaho-
lic. De Sint-Maartengebruiken, 
vorige eeuw nagenoeg alomte
genwoordig in Vlaanderen, zijn 
grotendeels teruggedrongen tot 
het Aalsterse, de Westhoek en 
Noord-Limburg. In de natio
nale media krijgt de man met de 
halve mantel amper aandacht. 
Elementen van de Sinterklaas-
viering dringen de Sint-Maart-
ensvierengen binnen: Sinter
klaasliedjes bij de aankomst van 
Sint-Maarten, een Sinterklaas-
prent op de affiche van een 
Sint-Maartensstoet... De 
BRTN bracht de blijde intrede 
van Sinterklaas dit jaar uitgere
kend op 11 november, de feest-

Het "Pact der Geverd" Ld ondertekend! Van llnkd naar rechtd: de Kerstman, Nicolaas van Myra en 
Martinus van Touró. Bert Anciaux was^erontéchuOigd wegeru) ziekte. 
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dag van Sint-Alaarten, op de 
buis. 

GLOBAAL PAKT 
Het is dus duidelijk dat de w în-
terfeesten dreigen ten onder te 
gaan aan een allesverslindende 
kommercialisering. Kinderen 
worden ertoe aangezet zoveel 
mogelijk spullen, liefst zo duur 

mogelijk, te vragen. Er blijft 
geen ruimte meer voor de die
pere betekenis van de feesten. 

Een genadeloze konkurrentie 
sluit samenwerking en overleg 
uit. Meerdere Sinten worden 
gelijktijdig op straat gestuurd. 
Dat het feest in de eerste plaats 
kindvriendelijk moet zijn, blijkt 
niet meer belangrijk te zijn. 

EEN HEUS GENOOTSCHAP 
« « » " • « « • « » « • • • « «» 

Het Smt-Nicolaaj Genootschap 
werd opgericht in februari 
1989 in Sint-Niklaas. Het 
Genootschap wil initiatieven 
nemen en bevorderen waarin 
Sint-Nicolaas en legenden en 
volksgebruiken rond de fi
guur van de heilige centraal 
staan. Het gaat hier zowel 
om initiatieven op artistiek, 
kultureel, wetenschappelijk, 
toeristisch en sociaa.1 gebied. 
Alhoewel het Sint-Nicolaas 
Genootschap een wereld
wijde belangstelling aan de 
dag legt, besteedt het in de 
eerste plaats aandacht aan de 
Nikolaas-figuur in Vlaande
ren en in Sint-Niklaas. De 
vereniging kende een snelle 
groei en telt momenteel heel 
wat leden in andere Vlaamse 
steden en gemeenten, en zelfs 
in Nederland. 

Het Genoontschap is een on
gebonden vereniging. Drie
maandelijks verschijnen de 
Tipingen van het Sint-Ntcotaoö 
Genoot<ichap. 

Het Sint-Nicolaas Genoot
schap bouwt een dokumen-
tatiecentrum uit dat boeken, 
brochures, artikels, foto's, te
keningen, beelden en pren
ten omvat. Deze dokumenta-
tie kan geraadpleegd -worden 
door leden en vorsers. 

Maar het is niet allemaal stu
die en ernst. Ieder jaar, op 

5 december, organiseert het 
Genootschap m.m.v. het Da-
vidsfonds een literaire en lu
dieke Sinterklaasavond. Hat 
ganse jaar door worden min
der bekende Sinterklaaslie-
deren verzameld en ver
spreid, het aanleren van deze 
liederen op school w^ordt aan
gemoedigd. 

Het Sint-Nicolaas Genoot
schap onderhoudt ook kon
takten met andere instellin
gen en verenigingen in bin
nen- en buitenland, o.m. het 
Centra Studi NLcolauint. te Bari 
in Italië en de Franse Asso
ciation Connai^sance et Renais
sance de la Basilujue de Saint 
Nicolas de Port. Tevens wor
den regelmatig reizen en be
zoeken georganiseerd naar 
plaatsen die binnen de be
langstellingsfeer van de ver
eniging valt. 

c» Wie wil weten of Sinter
klaas écht bestaat richt 
zich tot het Sint-Nicolaas 
Genootschap, sekretariaat en 
documentatiecentrum, Sint-
Gillishaan 83, 9100 Sint-Ni-
kUms, teL 03/776.21.99. 

"De nood van Sinterklaas", een tekening van Felix Timmermans. U kan ook lid worden voor 
Alhoewel het Sint-Nicolaas Genootschap een ruimer aktieterrein 300 frank en zelfs steunend 
kent, gaat de meeste aandacht van de vereniging nog altijd naar de "^ *'"'"' 1.000 frank, het be-
Sinterklaastradaies In Vlaanderen. f'"'̂  ' ^ ^ « //oo^^o "L ''"'c 

kening 001-19ool 72-93 of 
000-1507226-40. 
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Sommige handelaars verliezen 
uit het oog dat Sint-Nicolaas 
ook hun patroonheilige is en dat 
zij bezig zijn hem de nek om te 
draaien. 

Het Sint-Nicolaas Genootschap uit 
Sint-Niklaas (zie ook kader
stukje) meende dat aan deze 
wantoestanden paial en perk 
moest gesteld worden en bracht 
Sint-Maarten, Sinterklaas en de 
Kerstman samen rond de tafel. 
Wie anders dan de drie kinder
vrienden zelf zou de stervelin
gen tot betere gevoelens kunnen 
brengen ? Daarom onderteken
den zij het Pact der Gevers. Bij
zonder wordt de nadruk gelegd 
op de periode van de feesten, 
die duidelijk van elkaar moe
ten worden gescheiden, op het 
kindvriendelijk karakter van de 
feesten en op het vrijwaren van 
de morele boodschap die in de 
tradities vervat zitten. 

Het Sint-Nicolaas Genootschap 
•wil de naleving van het pakt 
opvolgen en opent daarom een 
klachten- en ideeënbus. Ge
vraagd wordt schendingen van 
het pakt te signaleren en ideeën 
aan te brengen om de naleving 
ervan te bevorderen. Al wie 
streeft naar een kwaliteitsver
betering van de winterfeesten 
kan met zijn of haar klachten en 
ideeën terecht bij het Sint-Ni
colaas Genootschap (adres en 
tel. zie kaderstukje). 

De ondertekening van het pakt 
werd druk bijgewoond door de 
perslui. VU-voorzitter en Brus
selse schepen Bert Anciaux 
(van wie -wel eens gefluisterd 
wordt dat hij nog in Sinterklaas 
gelooft) stelde voor de ceremo
nie ,,zijn" stadhuis ter beschik
king, maar kon er wegens ziekte 
niet bijzijn. Het was dan ook de 
voorzitter van het Sint-Nicolaas 
Genootschap, Lieven Dehand-
schutter, die als gastheer optrad 
en na de ondertekening, tijdens 
de bescheiden receptie de eerste 
tonen van „De zak van Sinter
klaas " aanhief. 

(ts) 
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