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o Bert Anciaux maakt 
schoon schip met persinsi
nuaties. 
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OCMW-benoemingen om
zeilen taalwet. 

/ Gemeenteraad van 
Berlaar m de -weer voor 
Vlaamse autobussen. 

10 Europees voetbal 
w^ordt meer en meer dansen 
om het Gouden Kalf. 

X JlL WU-medewerker 
stelde merkwaardige Griek
se bloemlezing samen. 

X \J De nieu-wste tech
nologie komt uit... Limburg 

VU NOEMT KRISISPLAN 

HET PAKT DER NEMERS 
Verleden week besteedden we uitgebreid aandacht aan de 
Feestdag van Sinterkiaoé, 6 december. Bij die gelegenheid 
maakten we tevens melding van de plechtige onderteke
ning van een Pakt der Gevers, te weten Sinterklaas, 
Sint-Maarten en de Kerstman, in het Brussels Stadhuis. 
Deze week berichten we U over een minder aangename 
gebeurtenis), nl. het Pakt der Nemers, het krisitplan dat 
premier Dehaene en zijn onbetrouwbare regering afsloot 
met de meerderheidspartijen. De Nemers kregen intuósen 
zo'n tegenwind, dat ze opnieuw met de verenigingen van 
werk-nemers en werk-gevers over het Pakt gingen pra
ten. Verleden week ook stelde de VU haar kritiek op het 
krisisplan aan de pers voor. 

Bij de voorbereiding van het 
sociaal pakt, dat eerst tot glo
baal plan versmald werd, en 
tenslotte verschrompelde tot 
krislsplan, nam de regering 
volgens VU-voorzitter Bert An
ciaux en de fraktieleiders Jan 
Looms (Senaat) en PauL Van 
Grembergen (Kamer) een ver
keerde start. Een echt maat
schappelijk debat is er over 
het pakt nooit geweest, en dat 
wilde men eigenlijk ook niet. 

Van Grembergen bracht op-
nieuvv' de uitgebreide konsulta-

tie in herinnering die Melchior 
WatheUt, nu PSC-vice-pre-
mier, organiseerde toen hij een 
regering trachtte samen te stel
len. De regering die uiteinde
lijk gevormd werd, laat zich 
dus veel minder gelegen aan 
de raadpleging van de samen
leving in haar breedste vorm. 
Dehaene beperkte zich tot 
vakbonden en patroons. Geen 
wonder dat het VU-trio het 
Pakt een Pakt der Gemuite Kan-
tien noemde. 

(lees verder blz. 6) 

Zal Dehaene op Hertoginnedal na zijn gesprekken met patroons en 
vakbonden nog veel wijzigingen aanbrengen aan zijn kris inplan? 

EERST DIT 

De VU voert geen ge
sprekken, met w^elke 
partij dan ook, om op 
nationaal vlak over te 

gaan tot een herverkaveling 
van het politieke landschap. 
De VU voert evenmin natio
nale gesprekken om deze her
verkaveling op gemeentelijk 
vlak door te voeren." 
Met deze woorden heeft 
VU-voorzitter Bert Anciaux 
de mediaberichten over een 
scheepgaan tussen de demo-
kratische Vlaams-nationalis
ten en de CVP ontkracht. Van 
waar dan de smeuïge kranten
titels ? 
Dat aan de VU-voorzitter, net 
zoals aan zijn Vlaamse kol
lega's, een kommentaar ge
vraagd werd over de verkie
zing van Johan Van Hecke 
is de normaalste zaak van de 
wereld. Dat de VU-voorzitter 
met zijn gekende zin voor 
openheid het aantreden van 
de nieuwe CVP-voorzitter An
ders beoordeelt dan politieke 

konkurrenten gewoonlijk 
doen heeft sommige joemaHs-
ten wellicht op een verkeerd 
been gezet. 
De stijl van aan politiek doen 
van Bert Anciaux is ingegeven 
door zijn weigering om po
litieke tegenstrevers steevast 
negatief te beoordelen. An
ciaux ziet het aantreden en 
de goede intenties van Van 
Hecke als een positieve wen
ding, daarom van een verre
gaande samenwerking tussen 
de twee partijen spreken is 
toch \verkeHjk een brug te ver. 
De VU-voorzitter heeft gelijk 
als hij zegt dat de CVP tot na
der bericht een machtspartij is 
die haar doen nog te veel laat 
bepalen door machtige belan
gengroepen. Het zuiverste be
wijs is de huiver van de CVP 
voor de agressiviteit waarmee 
de Boerenbond een noodzake
lijk Mestaktieplan bekampt. 
Of de nog steeds unitaire ce-
nakels die niet zo'n hoge pet 
op hebben van zelfstandige 
regio's. Of de wijze -waarop 
de eerste-minister (van 
CVP-huize) het Nederlands 
in het Europese Merken

bureau laat wegdrukken. 
Om hun interpretatie te stij
ven verwijzen joernalisten 
graag naar de overeenkom
sten die lokaal gesloten w^or-
den in het vooruitzicht van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
'94. Iedereen weet dat VU-af-
delingen altijd reeds auto
noom hebben beshst hoe zij 
zich bij gemeenteraadsverkie
zingen aanbieden. O p som
mige plaatsen is dat onder 
VU-naam, op andere plekken 
samen met traditionele par
tijen, een kartel met onafhan
kelijke groepen kan ook. Ie
dereen weet dat, sommige 
joernéJisten blijkbaar niet... 
Maar laten wij het even over 
de VU hebben. 
Het weze herhaald: pohtieke 
herverkaveling kan niets te 
maken hebben met het sa-
mengooien op één hoop van 
partijen en/of mandatarissen, 
maar met programmatorische 
keuzen die een partij maakt. 
O p haar jongste kongres te 
Leuven heeft de VU haar keu
zen nog eens biezonder on
derlijnd, zij heeft aksenten ge
legd. Om deze duidelijkheid 

hebben sommigen afgehaakt, 
anderen hebben de stap naar 
de VU gezet. 
De VU is uit haar kongres ge
komen als een partij met een 
gedurfd en duidelijk profiel. 
Zij heeft het menselijk gelaat 
van haar nationalisme beklem
toond, haar federalistisch ge
loof hemieu^wd, zij heeft door 
hjiar onafhankehjke opsteUing 
de invloed van belangengroe
pen in de politiek opnieuw af-
gezwroren, zij heeft de volke
ren in Europa hoop gegeven 
ooit in een Unie te leven ge
bouwd op vrije volkeren en 
zelfstandige regio's, zij heeft 
de hand gereikt naar Neder
land om samen in Europa en 
in de wereld als één kuituur-
gemeenschap op te treden, zij 
heeft haar aanhankelijkheid 
aan het pacifisme benadrukt. 

Afwijken van deze grote hjnen 
kan niet, dit ideeëngoed moet 
geborgen blijven binnen een 
demokratische Vlaams-natio-
nale partij. En kan alleen door 
zo'n partij verwezenlijkt wor
den ! 

Maur i ts Van Liedekerke 
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• Volgens goevemeur Fan^ 
Verplaetée van de Nationale 
Bank zou ons land "niet 
slecht gespeeld bebben" in
dien tegen eind 1996 het 
begrotingstekort 4,26% van 
het bnp zou bedragen. Met 
deze uitspraak wordt de zo 
mytische Maastrichtnorm 
van 3 % begrotingstekort 
voorgoed begraven. 

• De Brusselse CVP-leden 
mochten volgens het oor
spronkelijk plan hun stem 
voor kandidaat-voorzitter 
Johaii Van Hecke gaan uit
brengen op het kabinet van 
CVP-Kultuurminister 
W^€ckx, een overheidsge-
bouwr dus. Toen dit uitlekte 
omdat ex-premier Marteru 
de pers had uitgenodigd het 
uitbrengen van zijn stem bij 
te wonen, werd het "stembu
reau" gauw-gauw verplaatst 
naar het CVP-sekretariaat 
in de Tweekerkenstraat. , 

B Volgens De Standaard kan 
minister van Justitie Wathe-
let (PSC) nog geen datum 
geven wanneer zijn onder
zoek naar een eventuele her
ziening van "de zaak I rma 
Laplace" klaar zal zijn. Wa-
thelet antwoordde dit op een 
vraag van VU-senator Jan 
Loonci). We menen dat het 
onderzoek van Wathelet 
naar deze zaak nog lang kan 
duren. Tenminste w^anneer 
hij, zoals De Standaard 
meldde, naar Irma Laplace 
zoekt. Als Wathelet nu eens 
onder Irma Laplasse zou kij
ken... 

• Mark Jus taer t , nieuw
bakken voorzitter van de 
ChristeHjke Mutualiteiten, 
in De Standaard: Ik zit niet 
in het partijbestuur namens de 
CM. 

• Lichaamsdelen van 
slachtoffers van de vlieg
ramp in de Bijlmermeer na
bij Amsterdam zijn op de 
vuilnisbelt terecht gekomen 
omdat de bergers onvol
doende tijd hadden om het 
puin deftig te onderzoeken. 

• De resultaten van het on
derzoek naar de ^chendintjen 
van de nuruenrechten door 
onze para's in Somalië wer
den bekend gemaakt. De 
Belgische elitetroepen 
pleegden geen enkel feit dat 
als moord kan worden om
schreven. Er werden wel ze
ventien gevallen van vrij
willige doodslag vastge
steld, waarbij telkens de 
wettige zelfverdediging gold 
en de VN-richtlijnen geres-
pekteerd werden. 

• Er is al minstens één ge
val bekend van een 28-ja-
rige "jongere" die afgedankt 
werd omdat hij niet in aan
merking komt voor het Jon-
gerenbanenplaii. Personeel 
dat in het kader van dit plan 
aangeworven wordt mag 
niet ouder zijn dan 26 jaar. 
Hiermee wordt bewezen dat 
het plan dat ontworpen 
werd om werkgelegenheid 
te scheppen, wel degelijk ten 
koste kan gaan van andere 
werknemers. 

DECISION
MAKERS 
De editie '93-'94 van de Politi-
cowie, een uitgave van het be
kende Politiek Zakboekje, rolde 
van de pers. Nieuw is een on
derdeel met de curricula van de 
zgn. decuionmakerd. Het gaat om 
topfunktionarissen die geen po
litiek mandataris zijn, maar op 
sociaal, ekonomisch of kultureel 
vlak mee de politieke besluit
vorming en het maatschappelijk 
leven bepalen. U vindt er bvb. 
de curricula van ACV-voorzit-
ter Peirenó of van J. Schellemaru, 
de kabinetschef van minister 
Delcroix van Landsverdedi
ging. De samensteller van het 
Politiek Zakboekje, Clair Yde-
baert, voorzag ook de nodige 
ruimte voor zichzelf: hij is (mo
menteel) algemeen sekretaris 
van de VLD. 

De Politicowie is uitgegeven 
door Kluwer Editorial, Excelsior-
laan 18, 1930 Zaventem. 

GORDEL 
De Gordel moet volgend jaar 
wijken voor de Bevrijdingsfees
ten. Het is in 1994 vijftig jaar ge
leden dat ons landeken bevnjd 
werd van de Duitse bezetter. 
VU-kamerlid Jan Caudron had 
vernomen dat zulks de aanlei
ding -was om de Vlaamse sport-
klassieker van Bloso met veer
tien dagen uit te stellen tot 18 
september. Volgens Bloso zou 
het op 4 september biezonder 
lastig zijn om voldoende poli
tiemannen, rijkswachters, amb
tenaren en vrijwilligers te vin
den om de Grodel vlekkeloos te 
kunnen organiseren. 

Caudrop vroeg zich af of Vlaan
deren wel mee kan feesten om 
die bevrijding, wanneer er nog 
geen amnestie is uitgevaardigd. 
Vlaams minister van Kuituur 
Weckx (CVP) deelde mee dat er 
op initiatief van minister Sau-
wenj (VU) in de schoot van de 
Vlaamse regering een interka-
binettenwerkgroep opgericht is 
over het amnestievreiagstuk. De 
redenering luidt: aU België geen 
amnedtie wendt te geven, dan moeten 
wij dit zélf maar doen ! 

Het Vlaanu Verbond voor Gepensi
oneerden stuurde, ook njiar aan
leiding van de Bevrijdingsfees
ten, een verzoekschrift naar 
Zijne Majesteit Koning Albert II. 

De lijkkut van de doodgeschoten Colombiaanse drugkonlng Pablo Escobar is bij de begrafenis in 
Medeliin haast onzichtbaar door het gedrang van aanhangers die hem een laatste groet willen brengen. 
De doodgeschoten misdadiger kon in "zijn "Medeliin op heel wat steun rekenen, omdat hij eenfrakt'ie van 
zijn cocaïnefortidn aan goedkope woningbouw en een voetbalploeg besteedde. De politie- en legereenheden 
die Escobar na een jacht van zestien maanden in het vizier kregen, ontvingen de hoogste Colombiaanse 
onderscheiding. Escobar was verantwoordelijk voor de moord op drie presidentskandidaten, honderden 
magistraten, journalisten, politici en politiemannen, en honderden burgers in bomaanslagen. 

Het V W G vraagt er de koning 
in zijn kerstboodschap op te roe
pen tot verzoening en bij de beleids
verantwoordelijken aan te dringen 
op maatregelen die een einde moe
ten maken aan de onmenselijke en 
asociale gevolgen van de repressie. 

VLAAMS BLOC 
Het Vlaams Blok wil zichzelf 
middels een tweetalige kam-
pagne bij de Franstalige Brusse
laars bekend maken. Het Blok 
windt er geen doekjes om: het 
zijn de stemmen van de Brusse
laars die gevoelig zijn voor het 
migrantentema, •waar het Blok 
op uit is. De bekende stand
punten van het Blok over de 
migranten komen in de folder 
dan ook aan bod. In Brussel zou 
meer dan 5% van de Franstalige 
stemgerechtigden zich bij het 
uitbrengen van z'n stem laten 
leiden door het migrantentema. 

Het Vlaams Blok roept de 
Franstalige Brusselaars verder 
op om voor Vlaanderen te kie
zen. Voor het Vlaams Blok zal 
Brussel immers de hoofdstad 

zijn van een onafhankelijk 
Vlaanderen. In Brussel zal het 
Frans wel nog eventjes een of
ficiële taal mogen blijven. 

Er is volgens het Vlaams Blok 
geen sprake van dat er bij de 
volgende verkiezingen Fransta
lige kandidaten op de Blok-lijs-
ten zouden staan. Bij vorige 
verkiezingen was dit \vel het ge
val. De Franstalige kandidaten 
verspreidden toen zelfs eentalig 
Franse pamfletten. 

GEEN 
NEDERLANDS... 
De k-westie van het Nederlands 
in het Merkenbureau zorgt voor 
grote zenu^vachtigheld bij de 
Europese parlementsleden en 
hun partijen. Iedereen •werpt 
zich op als grote verdediger van 
het Nederlands. Als er echter 
bewijzen geleverd moeten -wor
den, blijkt de ene al waakzamer 
dan de ander, ja zelfs toegeeflij
ker dan de ander. 

Dat is zowat de konklusie uit 
een week geruzie over het Ne

derlands in het Merkenbureau, 
waarbij uiteindelijk de Neder-
landstaligen aan het korste eind 
trokken. De week begon met 
een fikse rel over een stem
ming in het Europees Parle
ment. Daar bleken donderdag 
de cianwezige CVP- (Pol Marck 
^n Marianne Thyssen) en SP-par-
lementsleden {Mare Galle en Ma
rijke Van HemeGonck) tegen een 
amendement van Jaak Vande-
meulebroucke (VU) gestemd te 
hebben om de beslissing over de 
talen voor het Merkenbureau 
te schrappen. De Vlaamse Eu
roparlementsleden Tindemans, 
Hermans en Chanterie (cillen 
CVP), Van Outrive (SP), noch de 
VLD-ers De Clercq en De Gucht 
namen blijkbaar de moeite om 
over zon voorstel hun stem uit 
te brengen. Karel Dillen (Vlaams 
Blok) en Paul Staes (Agalev) 
steunden het amendement van 
Vandemeulebroucke wél. 

Toen dit bekend raakte, barstte 
een groot kabaal los bij de 
EP-leden "die tegen het Neder
lands" zouden gestemd hebben. 
Het amendement van Vande
meulebroucke zou een fout be
vat hebben: er werd (in tegen
stelling tot wat het VU-parle-
mentslid geschreven had) nog 
geen definitieve beslissing over de 
talen voor het Merkenbureau 
getroffen. Het zou slechts om 
een kompromisvoorstel van De-
haene (CVP) gaan. De beslissing 
zou enkel in de Europese Raad 
met eenparigheid van steifllïitn 
genomen kunnen worden. 

...IN MERKEN
BUREAU? 
Er zit echter meer achter de 
tegenstem van de Vlaiamse kris-
tendemokraten en socialisten. 
De kristendemokratische en so
cialistische frakties in het Euro
pees Parlement konden nl. geen 
overeenstemming vinden over 
een resolutie in het kader van 
de nakende top en en beslis
ten daarom dan maar alle re
soluties en amendementen van 
andere frakties gevv^oon weg te 
stemmen. Het zegt veel over de 
manier waarop de kristendemo-
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kratische en socialistische meer
derheid in het Europees parle
ment te \verk gaat. 

Socialisten en kristendemokra-
ten kregen van hun fraktieme-
dewerkers een lijstje waarop 
stond hoe ze moesten stemmen. 
Het is goed mogelijk dat de 
Vlaamse socialisten en kristen-
demokraten niet eens wisten 
waartegen ze stemden. En dat 
zou nog erger zijn. Temeer daar 
Vandemeulebroucke zijn amen
dement liefst vijf keer ingediend 
heeft, er slechts 20 amende
menten waren, en hij vooraf 
een stemverklaring had afge
legd waarin hij de houding van 
de socialistische en kristende-
mokratische frakties aankloeg. 
De reaktie in De Morgen van 
Vandemeulebroucke op zijn 
kwade kollega's verwondert dus 
niet: Ik kan er toch niet aan doen 
dat mijn Vlaanue kollega'd diapen 
tijdenj de stemming ? 

Het IJzerbedevaartkomitee 
verspreidde n.a.v. het bericht 
over de tegestem van de 
Vlaamse kristendemokraten en 
socialisten een persmededeling. 
Hierin klaagt het komitee de hy-
pokrisie aan van de parlements
leden Galle, Marck, Thyssen en 
Van Hemeldonck, die voor de pu
blieke opinie, in Vrije Tribuned en 
dergelijke pleiten voor het Neder
lands in de Europese indtellingen en 
alé ze de daad bij het woord moeten 
voegen hun woorden onder allerlei 
voorwenddeL inblikken. 

Alsof Dehaene en Claed, de be
voegde federale ministers die de 
Europese Raad mogen voorzit
ter, wilden bewijzen dat hun 
partijgenoten in het EP gelijk 
hadden door te zeggen dat er 
nog niets beslist was, nam de 
Europese Riiad van Ministers 
woensdag dan maar een beslis
sing: het Nederlands wordt geen 
officiële taal van het Merkenbu
reau. Het is uitgerekend wan
neer België met twee Vlaamse 
ministers als verantwoordelijke 
voorzitters baas is in Europa, 
dat de Europese Unie beslist dat 
het Nederlands in een belang

rijke Europese instelling geen 
officiële taal wordt. Claes 'was 
dan nog zo huichelachtig om 
vlak na deze Vlaamse nederlaag 
te -waarschuwen voor de toe
komst van het Nederlands in 
Europa. 

Natuurlijk, de Nederlandstali-
gen mogen in eigen taal een 
merk laten erkennen in Ali
cante, en ze zullen wellicht in 
het Nederlands nog antwoord 
krijgen ook. Maar wanneer er 
zich een konflikt voordoet in de 
loop van de procedure, moeten 
de Nederlandstaligen één van 
de vijf officiële talen (Spaans, 
Italiaans, Frans, Duits en En
gels) kiezen. Het werd haast 
als een overwinning voorgesteld 
dat we nog mogen kiezen. We 
willen de formidabele Vlaamse 
voorzitters Dehaene en Claes 
volgende suggestie doen: te ei
sen dat de officiële talen van 
Europol, dat in Den Haag ge
vestigd zal worden, het Neder
lands, Grieks, Portugees en 
Deens zullen zijn... 

Vlaams minister Sauwenj (VU) 
wil dat de Vlaamse regering 
de kwestie aanhangig maakt bij 
het Overlegkomitee met de fe
derale regering. Sauwens waar
schuwt voor sluipende besluit
vorming tijdens de Europese 
raad van morgen vrijdag over 
de positie van het Nederlands 
binnen een Europese Unie uit
gebreid met Oostenrijk, Fin
land, Noorwegen en Zvi^eden. 
Hij meent dat de federale rege
ring het aan de federale loyau-
teit verplicht is om inzake be
slissingen over het Nederlands 
binnen de EU de Vlaamse re
gering en de Vlaamse Raad te 
horen. 

VAN HECKE 
Met een stalinistische meerder
heid (91%) verkoos iets meer 
dan een derde van de CVP-le-
den Johan Van Hecke tot voor
zitter. Van Hecke wil de CVP 
vernieuwen. Dat zulks niet van 

EUTANASIE 

een leien dakje zal gaan, bewij
zen drie voorvallen in de pe
riode waarin Van Hecke nog 
"kandidaat-voorzitter" was: hij 

haalde Candrie^ van de Volks
unie binnen, hoewel de CVP een 
%vetsvoorstel tegen de overlope-
rij had ingediend; en in de rege
ring hechtte de CVP haar goed
keuring aan inleveringen op de 
kinderbijslag en nieuwe belas
tingen, regelrecht tegen twee 
kongresbesluiten in. Tussen
door laveerde Van Hecke van 
aanvaring met drukkingsgroep 
naar aanvaring met drukkings
groep. 

Van Hecke wil van de CVP 
o.m. een partij van maken die 
het Vlaamse beleidsniveau pri
oritair stelt. In het dankwoord 
na de bekendmaking van de 
verkiezingsuitslag sprak Van 
Hecke meteen Frans. Le nouveau 
CVP est arrive'!, riep hij veel te 
voorbarig uit. Deze verwijzing 
naar de beaujolais nouveau, een 
wijntje dat niet bewaart, en dat 

uit kommerciële overwegingen 
op de markt gebracht wordt 
om de wijnoverschotten weg te 
werken en om de prijs van de 
"echte" beaujolais hoog genoeg 

te houden, is voorlopig de joker 
in het rijtje minder geslaagde 
uitspraken van Van Hecke. 

In twee kranten werd gesugge
reerd dat de VU deze nieuwe 
CVP wel ziet zitten, ja dat er 
zelfs gesprekken gepland wor
den om samen scheep te gaan. 
Volgens De Standaard richt de 
operatie uitbraak van de CVP 
zich vooral naar het gemeen
telijke niveau. Het Volk meldde 
dat de gesprekken tussen CVP 
en VU over een gezamenlijke 
lijst voor de gemeenteverkie
zingen in Antwerpen bijna rond 
zijn. Bij het ter perse gaan van 
deze rubriek hadden \ve al veel, 
maar nog geen positieve reak-
ties van VU-militanten ontvan
gen. De VU-leiding besliste een 
perskonferentie te organiseren. 
Zie daarvoor Eerst dit. 

De goedkeuring van een wet 
op eutanasie in Nederland deed 
ook in Vlaianderen het debat 
over de beëindiging van het le
ven van een patiënt op diens 
uitdrukkelijke vraag oplaaien. 
Minister van Welzijn Wivina De-
nuedter (CVP) sprak zich nu ook 
uit over het kontroversieel tema. 
In het verleden durfde Wivina 
al eerder opgemerkte standpun
ten innemen. Zo sprak ze zich 
ooit uit voor het migrantenstem
recht, en werd ze prompt terug
gefloten door toenmalig voor
zitter Herman Van Rompuy. 

Ditmaal w^aagt Wivina zich op
nieuw ver. Ze verklaarde op 
het Vlaams Welzijnskongres dat 
mensen op een menswaardige 
manier moeten kunnen sterven. 
Nog niets aan de hand. Maar ze 
voegde dciar aan toe: Ook levens
beëindiging op uitdrukkelijk verzoek 
van de betrokkene kan de uitdruk
king zijn van solidariteit met de 
lijdende patiënt. En er is geen en
kele reden om een debat over 
de toelaatbaarheid van eutanasie en 
wetgevend ingrijpen te organueren 
of te beleven. 

VANDEMEULE
BROUCKE 
In enkele dagbladen wordt ge-
insinueerd dat de recente aan
slag tegen VU-Europarlements-
lid Jaak Vandemeulebroucke alleen 
heeft plaatsgevonden in de fan
tasie van het Europarlements
lid. Er zou geen sprake zijn van 
een lichtbruine Mercedes noch 
van een andere tweede ^vagen, 
en er zouden ook geen sporen 
van een aanrijding geweest zijn. 

Jaak Vandemeulebroucke zelf 
reageerde op de berichten door 
te zeggen dat hij bij zijn ver
klaringen blijft die hij na het 
ongeval in Leffinge aflegde. Hij 
\vacht verder het resultaat van 
het onderzoek af, dat afgerond 
moet zijn eind december. 

GAAT 
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Naar aanleiding van de ge
ruchten over een "scheepgaan" 
van CVP en VU, gaf VU-voor-
zitter Bert Anciaux een pers
konferentie. Hierna volgt de 
tekst: 

1° De Volksunie is en blijft een 
Vlaams-Nationale partij. Daar 
is en kan geen twijfel over be
staan. Ikzelf ben Vlaams-Nati
onalist en zal nooit iets anders 
zijn of kunnen zijn. 

De VU als Vlaams-Nationale 
partij heeft een onvervangbare 
opdracht te vervullen. Er is 
maar één demokratische 
Vlaams-Nationale partij en 
daar zie ik geen enkele veran
dering in komen. 

De unieke koppeling van de 
zorg voor het algemeen be
lang van alle Vlamingen, het 
pluralisme, de verdraagzaam
heid, de openheid en ongebon-
denhheid, het pacifisme, de so
ciale bewogenheid, het streven 
naar een echte rechtvaardig
heid, het respekt voor de ei
genheid van alle volkeren en 
het streven naar samenwer
kingsverbanden hiertussen, is 

zo uniek en boeiend dat het 
ondenkbaar is en bovendien 
slecht dat dit Nationalisme in 
Vlaanderen zou verdwijnen. 

2° Mijn stijl van aan politiek 
doen is bewust ingegeven door 
de zorg om het politiek ge
beuren terug aangenamer en 
opener te maken naar de be
volking toe. Vandaar weiger ik 
steevast louter negatieve be
oordelingen te geven over po
litieke tegenstrevers. 

Samenwerking tussen poli
tieke partijen moeten op basis 
van een programma en op basis 
van konkrete voorstellen méér 
mogelijk gemaakt worden. 

Het klassieke spel van opposi
tie en meerderheid en het ge
brek aan dialoog dat dit mee
brengt is verstikkend en afsto
tend. 

Vandaar mijn positief inge
stelde reaktie op Johan Van 
Hecke die althans blijk geeft 
dat hij de intentie heeft om de 
CVP te hervormen. 

Ik blijf erbij dat dit een po
sitieve wending kan inhouden 

voor een betere politiek in 
Vlaanderen. Vlaanderen is niet 
gediend met een machtspartij 
zoals-de CVP die nog steeds 
het konfessionele als verscheu
rend element in de samenle
ving hanteert, of die nog steeds 
de politiek laat bepalen door 
de machtige belangengroepen, 
of nog steeds de unitaire Belgi
sche machten prioritair de po
litiek in Vlaanderen laten be
palen. 

Dit meedelen is voor mij geen 
liefdesverklaring. Het is ech
ter wel mijn eerlijk aanvoelen. 
Mciar Johan Van Hecke is nog 
niet geslaagd Ln zijn opdracht. 
Zijn visie staat nog steeds 
haaks op de realiteit in de CVP. 

3° Er is geen sprake van 
"scheepgaan met de CVP'". De 
verschillen zijn zo enorm dat 
dit dan ooii totaal uit den boze 
is. Bovendien wijs ik erop dat 
de CVP, indien Van Hecke 
lukt, géén CVP meer zou zijn 
maar ook nog lang geen 
Vlaams-Nationale partij. 

Ik wens dan ook rustig maar 
kordaat de interpretaties of 

kommentaren in de pers hier
over te weerleggen. 

Ik ben gekozen om de 
Vlaams-Narionale partij, De 
Volksunie, te aktualiseren en 
terug geloofwaardiger te ma
ken. Geen haar op mijn hoofd 
dat eraan denkt om het rijke 
ideeëngoed dat het 
Vlaams-Nationalisme is te ver
kwanselen of te verkopen voor 
een bord linzensoep. 

4° De VU voert géén gesprek
ken, met welke partij dan ook, 
om op nationaal vlak over te 
gaan tot een herverkaveling 
van het politieke landschap. 
De VU voert evenmin natio
nale gesprekken om deze her
verkaveling op gemeentelijk 
vlak door te voeren. 

Op gemeentelijk vlak hebben 
de VU-afdelingen het recht ge
sprekken te voeren om bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
kartellijsten te vormen. Dit 
moet passen binnen ons pro
gramma en binnen de breek
punten die in ons Charta voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
is opgemaakt. De arrondisse-

mentele besturen oefenen toe
zicht uit op deze gesprekken. 

6° Echte politieke vernieuwing 
heeft niets te maken met po
litieke herverkaveling tussen 
partijen of mandatarissen. 

Echte politieke vernieuwing 
heeft te maken met de pro-
grammatorische keuzes die een 
partij maakt. De VU heeft hier
van blijk gegeven op haar Kon-
gres te Leuven. Duidelijke en 
vernieuwende aksenten wer
den geplaatst. Dit heeft tot ge
volg gehad dat enkelen zich 
niet meer thuis voelden in de 
VU. Dit heeft echter nog meer 
tot gevolg gehad dat de VU als 
Vlaams-Nationale partij terug 
nieuwe mensen aanspreekt. 
Deze hoopvolle wending laat 
ik niet ondermijnen. 

6° Vlaanderen heeft nood aan 
een vooruitstrevende politiek. 
De VU wil hieraan werken. De 
CVP geeft hiervan geen enkele 
blijk. Ook niet in intenties. 

Bert Anciaux 
Algemeen Voorzitter VU 

Brussel, 7 december 1993 
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VATIKAANSE DIPLOMATIE • • • 

De Staten treden met elkaar 
slechts in rechtsbetrekkingen, 
zo leerde ik destijds in mijn kur-
sus Volkenrecht. Door de erken
ning: slechts nadat zij elkaa.r 
erkend hebben zullen zij onder
ling het gezantschapsrecht kun
nen uitoefenen en a fortiori ver-
dragsregelen tot stand kunnen 
brengen. Staten worden dus 
niet eens en voorgoed globaal 
door één wereldinstantie er
kend: hun erkenning hangt af 
van een subjektieve beslissing 
van één of andere internatio
nale rechtspersoon die daardoor 
een zuiver unilaterale handeling 
stelt. Staten willen immers niet 
door beslissingen van andere 
staten gebonden \vorden en 
houden inzake internationaal 
verkeer graag nog steeds de 
handen vrij. 

Het feit dat één staat een andere 
staat niet erkent is daarentegen 
politiek gezien vrij ernstig. De 
redenen daarvan zijn doorgaans 
inderdaad zuiver politiek. Zo 
zijn er op dit ogenblik in de we
reld nog enkele staten die ook 
door België niet erkend worden 
en waarmee wij geen diploma
tieke betrekkingen onderhou
den. Bij iedere regeringsvor
ming stuurt de nieuwe eerste 
minister naar zijn nieuw team 
van regeringsleden een lijstje 
met die landen die zij dus niet 
zullen moeten bezoeken. 

Ik breng het voorgaande in her
innering omdat ik de speciale 

KLASFOTO 

Plots stond hij in het deurgat: „Hela, 
ouwe makker! Kent ge mij nog?" Na
tuurlijk kende ik Valéry nog, wij hadden 
samen lagere school gelopen. Maar me
kaar in geen jaren meer gezien. „Ik heb 
wat bij voor u." lachte hij, opende een 
grote bruine omslag en gooide een foto op 
het klavier van de PC. 

„Onze klasfoto! Waar heb je die van
daan ? " 

Ik had zo'n foto niet, maar herinnerde me 
nog precies de dag waarop hij genomen 
was. En ook de plaats. Voor het jaar moest 
ik even nadenken. Was het 1949, 1950? 

M'n ogen liepen gulzig van links naar 
rechts, ik herkende al de gezichtjes, wist 
de meeste namen nog. „Kijk, de Fred. 
Dat was een buurjongen, die ging ik 's 
morgens roepen w^ant een klaskameraad 
die op de weg naar school woonde ging 
je roepen. Samen stapten wij dan naar 't 
school.' 

Als het goed weer was, gingen we langs 
de binnenbaantjes. Eerst een stukje met 
de Dender mee, enkele fabrieken, voorbij 
het voetbalplein. En het stort dat tegen de 
spoorwegberm aanleunde, het brandde er 
altijd. Maar het was zo'n aantrekkelijke 
plaats voor jongens op zoek naar Artis-
en Historiapunten. 

En daar staat dé Wüly, wat leek die toen 
sterk op z'n moeder. Hij zou een van m n 
beste vrienden worden. En hier Dikke 
Pierre. Als we langs zijn huis kwamen 
zongen ŵ e steevast een kwóiadaardig lied. 
Dat w^erkte danig op de zenuwen van zijn 
moeder dat ze ons achterna zat. 

En daar Guido, die nu bij Lufthansa 
werkt. En Jos die wat ouder was dan wij, 
hij is architekt geworden. En... 

„...dat ben j i j!" Valéry zette z'n vinger 
op een schraal, donkerharig jongetje tus-

Het dtatuut van Jeruzalem ui een moeihjke kwestie in het tot dtand 
komen van diplomatieke betrekkingen tuéden het vatikcmn en Idraël. 

aandacht van de lezers van Ho-
rizvn zou willen vestigen op wat 
er op dit ogenblik gaande is in 
verband met de volkenrechte
lijke positie van Israël. Daar is 
in het Midden-Oosten namelijk 
een erkenningsrage aan de gang 
die zonder historisch precedent 
is en die waarschijnhjk gevolgen 
zal hebben njiar de toekomst 
toe. 

Wat gebeurt er ? 

Sedert 1973 hebben vele landen 

hun diplomatieke betrekkingen 
met Israël verbroken (de Yom 
Kippoer-oorlog). Hierin is ver
andering beginnen komen se
dert de Konferentie van Madrid 
van 1989 waarover ik reeds ver
schillende keren heb geschre
ven. 

Men stelt inderdciad vandaag 
vast dat minstens 38 landen di
plomatieke betrekkingen heb
ben (her)aangeknoopt met de 
Israëlische staat tijdens de rege
ring van Shamir (Likoud). Se

dert de socialistische regering 
van Rabin het bewind heeft 
overgenomen hebben acht an
dere landen, waaronder Indië, 
Israël diplomatiek erkend. Dit 
betekent dat het op dit ogen
blik diplomatieke relaties on
derhoudt met 131 landen. 

Het ziet er dus naar uit dat het 
Akkoord met de PLO, Israël in 
het centrum van de internatio
nale belangstelling heeft geka-
tapulteerd. 

Het gaat hem niet alleen over 
deze diplomatieke erkenning. 
Jarenlang heeft Israël tever
geefs gepleit voor vreemde in
vesteringen : bankiers, zakenlui 

„ en industriëlen hebben de re-
< gio zoveel mogelijk gemeden. 
ê. Sedert 1967 heeft Israël alles 

bij elkaar meer sukses gehad in 
het aantrekken van investerin
gen dan de Arabische landen in 
de omgeving. Men mag ook niet 
vergeten dat Israël ieder jaar 
minstens 3 miljard dollar Ame
rikaanse hulp heeft ontvangen. 
Jeruzalem bleef echter lijden 
onder de Arabische boycot. 

In deze diplomatieke beweging 
is er één element dat mij bij
zonder opvalt en dat is de be
doeling van het Vatikaan om, 
op zijn beurt, weldra met Israël 
diplomatieke betrekkingen aan 
te gaan. 

W^ weet niet of het u in het 
verleden is opgevallen maar de 
paus heeft dus nooit met Jeru-

sen Lizette met de grote witte strik en 
Staafke, een ietwat bedeesde jongen. En 
daar Etienne, die weende vaak en luid. 
Daarom noemden wij hem „de wei-wei"... 

46 kinderen, de naoorlogse baby-boom 
nietw^aar. „Waar zouden ze allemaal heen 

gevaren zijn i vroeg m n ma) kker 
wat plechtig af. ,,Ik weet dat er eén ver
ongelukt is", ging hij verder. 

Aan de kledij te zien moet het een mooie 
zomerdag geweest zijn, wij stonden ter 
hoogte was de fröbelklas opgesteld. Ach
ter die klas was er nog een hok. Daar la
gen kolen en schavelingen om de kachels 
aan te maken. „En om de stouteriken van 
het achtste studiejaar in op te sluiten." 
vervolledige m'n makker. 

ACH ZO! 
In het midden van de speelplaats stond in 
een klein perk het beeld van het H.Hart, 
stategisch opgesteld want scheidde de jon
gens- van de meisjesklassen. 

„En ken je de zussen Paula en Darry 
nog?" Ja , ik kende ze nog. Darry was 
een biezonder mooi meisje, ik was smoor
verliefd op haar. Ik zat op de bank naast 
haar bank en zag voluit haar korte been
tjes in de witte kousjes en zwart gelakte 
sandalen. Met m'n bijna vijftig van van
daag ben ik een beetje beschaamd over 
die vrijpostigheid van toen... 

„Dat ben ik!" wees m'n makker. Ik her
kende hem aan z'n lange blonde krullen. 
's Morgens toen Fred en ik z'n huis langs-
k'wamen gingen we Valéry ophalen. Z'n 
vader wéis een Engelsman, hier gebleven 
na de oorlog. We waren zo vertrouwd met 
de kleine familie dat we zonder kloppen 

binnengingen. De vader was vroeg bezig 
in zijn schrijnwerkerij, de bril vooraan op 
de neus en reeds helemaal onder de hout-
krullen. In de keuken stond Valéry op 
ons te wachten, z'n moeder bond hem het 
boekentasje op de rug, tikte hem op de 
wang. En wij stapten op. Tot aan het huis 
van Dikke Pierre waar we ons kwaadaar
dig lied aanhieven en dan vlug wegrenden 
naar het schooltje... 

...-waar zuster Hildegarde de kinderen 
stond op te wachten. Zij was een strenge 
non die geen moeders op de speelplaats 
duldde. De meisjes liepen onmiddellijk 
nciar „hun kant", de jongens zochten een 
plaatsje onder de bomen. Het waren 
prachtige esdorens waarvan de zaadjes 
geraapt werden en omhoog gegooid, zij 
dwarrelden als helikoptertjes naar bene
den. 

Helemaal rechts op de foto stond zus
ter Ccuiisia, nog helemaal met kap, grote 
witte bef en kruis op de borst. ,,Het mens 
is ook al dood." zei Valéry. Wij vonden 
Canisia zo'n rare naam. Maar ja, zusters 
legden met hun wereldse kleren ook hun 
meisjesnaam af. 

Pas nu beseften wij hoe jong zuster Ca
nisia toen nog was, ze kon zeer streng 
zijn. Wat wil je met 46 kinderen onder je 
hoede ? Zij was uit het goede hout gesne
den. God hebbe haar ziel. 

,,Ik moet maar eens opstappen." veront
schuldigde Valéry zich. Met lede ogen zag 
ik hoe hij de foto in de bruine omslag 
stopte. 

,,En dat is voor u, een afdruk. Die ik heb 
laten bijmaken." 

Ik voelde mij zo blij als het kind op de 
foto! 

R.Asinus 

zalem normale diplomatieke be
trekkingen onderhouden. Deze 
relaties zijn overigens lange ja
ren erg gespannen geweest. Een 
eerste stap werd destijds gezet 
tijdens Vatikaan II toen in de 
verklaring Nodtra Aetate gezegd 
werd dat volgens de katolieke 
kerk uiteindelijk het Joodse 
volk toch niet schuldig was van 
de moord op God. De volgende 
stap, namelijk precies de diplo
matieke erkenning van de staat 
Israël is, voor Rome, van even 
groot belang. 

Men zou kunnen zeggen dat 
het Akkoord tussen Israël en 
de P L O de Iciatste hinderpaal 
was vooraleer de Vatikaanse di
plomatie zich in deze richting 
begon op te stellen. Velen zeg
gen dan ook dat deze nieuwe 
koers gevaren wordt onder in
vloed van de Arabische landen 
op de Heilige Stoel... 

Het Vatikaanse Corpd Diplomati
que moet op dit ogenblik wel erg 
druk bezig zijn. Andere nieuwe 
erkenningen zijn volop in de 
maak namelijk van Zuid-Afrika, 
Jordanië, Mexiko. De Ver
enigde Staten werden overigens 
door Rome slechts heel recent 
erkend. Dit brengt de Vati
kaanse diplomaten ertoe steeds 
meer te stellen dat zij eigenlijk 
een eigen opvatting hebben van 
de diplomatieke erkenning: vol
gens Rome kan men, impliciet, 
al een heel tijdje een staat er
kennen vooraleer men daartoe 
formeel overgaat. 

In ieder geval zijn de redenen 
waarom de Heilige Stoel weldra 
Israël zou erkennen niet van re
ligieuze maar van juristische po
litieke aard. Zijn daarmee alle 
problemen opgelost? Ik denk 
van niet. Het kan mij niet ont
gaan dat Rome zich nog zor
gen maakt over de toestand van 
het Palestijnse volk. Er zijn ka
tolieke minderheden in Israël. 
Er is echter vooral de moei
lijke k-westie van het statuut van 
Jeruzalem. Kardinaal Danneels 
heeft recent nog gepreciseerd 
dat deze kwestie slaat op Jeru
zalem ,,intramuros": wie bezit 
de soevereiniteit over het ter
ritorium van het oude centrum 
van Jeruzalem ? Daarnaast is er 
de universele vraag van de iden
titeit en de waarde van deze stad 
in haar godsdienstige en histo
rische dimensie. Jeruzalem be
hoort geestelijk aan de drie mo-
noteïstische godsdiensten toe: 
aan de Joodse, de Kristelijke en 
de Mohammedaanse. Dit kan 
müitair of politiek niet ontkend 
worden, zegt de kardinaal. 

Het zal dus nog wel een tijdje 
duren vooraleer de Pauselijke 
Nuntius in Jeruzalem zijn ge
loofsbrieven zal presenteren 
maar voor het eerst in de re
cente geschiedenis begint men 
daaraan te denken. 

Overeenkomstig onze nationa
listische zienswijze zouden zich 
in het Midden-Oosten, voor de 
twee Volkeren die daar leven 
(het Arabische en het Israëli
sche), ook twee Staten moe
ten kunnen ontwikkelen, name
lijk een Israëlische en een PjJe-
stijnse. De Israëlische is goed op 
weg om door de internationale 
gemeenschap te worden erkend. 
Waar blijft de Palestijnse ? Het 
is daar in het Alidden-Oosten 
nog niet allemaal in orde... 

Hans De Belder 
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VLAANDEREN BENADEELD 
Ontelbare studies tonen aan dat 
het unitair houden van de Soci
ale Zekerheid Vlaanderen jaar
lijks voor vele tientcdlen miljar
den benadeelt. Angstvallig ge
heim gehouden cijfers van de 
Christelijke Mutualiteiten voor 
het jaar 1992 tonen aan dat er 
alleen al bij de ziekenhuisop
namen jaarlijks zestien miljard 
van Vlaanderen naar Wallonië 
vloeit. Kamerlid Jan Caiidron er
gert zich dan ook groen aan de 
weigering van de regering om 
ten gronde te besparen via de fe
deralisering van de Sociale Ze
kerheid. Daarom interpelleerde 
hij eerste minister Dehaene. 

„Omdat de VU een Mciale en do-
Lidaire partij ld heeft zij inderdaad 
begrip voor de objektief verklaarbare 
verschillen ten gevolge van de hogere 
leeftijd en aanvaardt de trarutfers 
die daaruit voortvloeien. Wat wij 
niet kunnen aanvaarden zijn bvb. de 
hogere bevallingtikodten in Wallo
nië, de overdreven, onnodige en onge
zonde getdklopperij van een aantal 
artden-dpecialuten in het Noorden 
maar vooral in het Zuiden die het 
RIZIV misbruiken aU onuitputte
lijke melkkoe op kodten van vooral de 
Vlaanide belodtingbetaler. De Chris
telijke Mutualiteiten dtellen alled in 
het werk om haar eigen cijferd te 
ontdoen van de keiharde waarheid. 
Waarom ? Omdat deze cijferd poli
tieke dpnngdtof zijn die alleen de 
roep om de federalizering van de So
ciale Zekerheid verdterkcn, en het 
voortbedtaan van België bedreigt. 

Uit de cijferd voor 1992 blijkt dat 
de Vlaamde ziekenfondden met 44% 
leden dlechtd 38% van de gezond-
heidduitgaven en dlechtd 42% van de 
adminUtratieve toelagen ontvangen. 
De redt gaat naar Wallonië. Met 
dpanning wacht de VU op de gun-
dtige wind die ond ook de cijferdand 
van de rode en blauwe ziekenkodden 
bezorgt." 

FEDERALE LOGICA 
De nadruk op de huisartsen-
geneeskunde en de thuisverzor
ging in Vlaanderen kontrasteert 
met de grotere aandacht voor 
de technische geneeskunde in 
Wallonië. Maar wie moet dit 
betalen ? De federale logika laat 
toe eigen aksenten te leggen, 
maar gebiedt tevens dat men 
hiervan zelf de financiële gevol
gen draagt. J a n Caudron bena
drukte dat de transfer van 16,4 
miljard in de ziekenhuisopna
men slechts een deelaspekt van 
de veel grotere jaarlijkse geld
stroom van Vlaanderen naar 
Wallonië is. „En ik heb het nog 
niet gehad over de trandferd van de 
intredtlajten op de dtaatddchutd: 153 
mia; van de dotatied aan de Gemeen-
dchappen en Gewesten: 9 mia; en de 
redtpodt van 20 mui vui de openbare 
dektor, de openbare kredietirutellin-
gen en de financieringdwet van 1989. 
De totale transfer draait rond de 
300 miljard. Dit kan mderdaad tel
len. Ik ben dan ook bemeuwd hoever 
het dtaat met de afbouw van de niet 
objektief verklaarbare trandferd." 

GRIEPVACCINS 
In de kamerkommissie voor 
volksgezondheid interpelleerde 
J a n Caudron minister De Ga-
lan over de verdeling van het 
griepvaccin. 

„Het blijkt dat dlechtd twee firma 'd 
in ond land dit griepvaccin op de 
markt brengen. Een boel apothekerd 
hebben de dtellige indruk dat de er-
kenningddoddierd van beide firma 'd 
niet op dezelfde manier worden be
handeld. Een apotheker werd door 
een patiënt verantwoordelijk gedteld 
omdat hij in oktober griep kreeg we
gend gebrek aan een griep-vaecin. 
Deze tijdelijke dchaard te wad in feite 
maar dchijn. Omdat blijkt dat de ene 
firma die tijdig klaar wad werd belet 
haar vaccin op de markt te bren
gen. Bovendien werd het vaccin eerdt 

Jan Caudron kreeg van minister Anjelme te horen dat hij op het 
einde van de maand de reduitaten van de dpeciale RlZIV-kommisdie 
over de trandferten zaL bekend maken. 

geleverd aan de mutualiteitdgroot-
handeL, zoaL deze van de Voor
uit-apotheken. Klanten werden op de 
hoogte gebracht nut grote aanplak-
brieven. Momenteel zitten een aan
tal apothekerd nu met een overtollige 
dtock, die niet meer wordt terugge
nomen. Ambtenaren van Volkdge-
zondheid beweerden vanaf 15 okto
ber dat het op de markt komen van 
het vaecin „dlechtd een kwedtie van 
uren wad". Het vaecin werd pad op 
10 november pnjdgegeven. Wie id 
dan verantwoordelijk voor dit onno
dig tijdverlied 7" 

Uit het antwoord van de mi
nister blijkt dat een bijkomende 
stap in het produktie- en kon-
troleproces van het vaccin de 
oorzaak w âs van de vertraging. 
Gelooft u dat? 

(ge) 

GESCHILLENRAAD MAAKT SPELREGELS BEKEND 
Als gevolg van de dekreten op 
de niet-openbare televisie en ra
dio werd door de Vlaamse Raad 
een Gedchillenraad voor Niet-open
bare TeUvidieverenigingen (NOT) 
opgericht. Bij deze Geschillen-
rciad kan iedereen die zich op 
een of andere wijze door een uit
zending banadeeld voelt klacht 
neerleggen. Voor alle duidelijk
heid: deze raad is niet bevoegd 
voor de openbare radio en tele
visie (BRTN). 

De Geschillenraad -werkt reeds 
een poos maar pas op 13 novem
ber ) \ . verscheen in het Staats
blad het reglement van^orde en 
procedure. 

Ten gerieve van onze lezers 
brengen wij hier de wijze 
waarop een klacht, wil zij voor 

behandeling ontvankelijk zijn, 
moet ingediend worden. 

1. de klacht moet ingediend zijn 
uiterlijk de 15de dcig na die van 
de uitzending van het radio- en 
televisieprogramma; 

2. de klacht moet de naam, de 
hoedanigheid en het adres van 
de klager vermelden; 

3. het radio- en televisiepro
gramma w^aartegen wordt opge
komen moet aangewezen wor
den met vermelding van de 
naam van de betrokken radio-
en televisievereniging en van de 
dag en het uur van de uitzen
ding; 

A. het onderwerp van de klacht 
dient aangegeven, met een uit
eenzetting van de redenen 

waarop zij steunt en van de be
nadeling of belang van de kla
ger bi) de uitzending waartegen 
vv'ordt opgekomen; 

5. de klacht moet bij een bij de 
post aangetekende brief gericht 
worden aan dhr. H. Coremans, 
Voorzitter van de Geschillen-
raad, p/a Koloniënstraat 29-31 
te 1000 Brussel. 

De Geschillenraad behandelde 
tot nu toe twee klachten, zij 
hadden betrekking op onder
werpen in de berichtgeving van 
het VTM-joemaal. 

De raad is samengesteld uit 
mensen uit de juridische en 
perswereld. Ook de VU heeft 
een vertegewoordiger in de Ge
schillenraad. 

ETIENNE VAN VAERENBERGH INTERPELLEERT 

AFWIJKINGEN OP TAALWET MOGELIJK? 

In de Vlaamse Raad inter
pelleerde VU-raadslid Etienne 
Van Vaerenbergh over de on
wettige benoemingen in de 
Brusselse OCMW's. De 
vice-goerverneur van Bra
bant had tientallen aanwer
vingen van Brussels OCMW-
personeel geschorst omdat ze 
niet geslaagd waren in het 
wettelijk voorziene taaieksa-
men. Het Kollege van de Ge
meenschappelijke Gemeen
schapskommissie, dient dan 
deze onivettige aanwervings-
besluiten te vernietigen. Dit 
gebeurt echter stelselmatig 
niet. FDF-minister Goduin, 
die samen met SP-minister 
Gnjp het toezicht over de 
OCMW's in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest uitoe
fent, w^eigert immers deze ver-
nietigingsbesluiten te teke
nen. Zo blijven sedert janu
ari 1989 66A schorsingsbeslui
ten zonder gevolg. Eentalige 
personeelsleden blijven aldus 
in dienst van de OCMW's 
in Brussel. Volgens het Tifd-
dchrift voor Gemeenterecht doet 

hetzelfde zich voor bij de ge
meentebesturen in Brussel. 

Van Vaerenbergh, als VU-ka-
merlid verkozen in Halle-Vil-
voorde, neemt dit niet. Hij 
vindt het onaanvaardbaar dat 
de Vlamingen in de Brusselse 
OCMW-ziekenhuizen. niet 
geholpen worden in hun ei
gen taal. Het ui ontzettend hoe de 
openbare orde zomaar kan worden 
verkracht, aldus Van Vaeren
bergh in zijn interpellatie tot 
Hugo Weckx, die in de Vlaamse 
regering voor de Brusselse 
Aangelegenheden bevoegd is. 
Het VU-kamerlid vindt im
mers dat de Brusselse gezags
dragers moeten beseffen dat 
de Vlaamse Raad belangstel
ling heeft voor wat in Brussel 
omgaat. 

De Lennikse burgemeester 
legde een motie van aanbeve
ling neer, omdat de gewraakte 
benoemingen alsnog onge
daan gemaakt kunnen wor
den. Van Vaerenbergh deed 
hiervoor een suggestie: Men 
kan tijdend een periode van 5 

jaar via de Vodte Kommudie voor 
Taaltoezicht de reedj bekrachtigde 
benoemingen bij de Raad van 
State aanvechten. 

Vlaams Blok-raadslid Van 
Haidheni gelooft niet dat er 
wat zal veranderd kunnen 
worden a&n de onwettige be
noemingen: De realiteit id dat 
wij met lege handen dtaan ai) 
het gaat om de toepajding van 
de taalwetten in Briudel. Hij 
voerde aan dat in het Brussels 
openbaar vervoer de toestand 
nog veel schrijnender is dan 
in de OCMW's, ondanks tal
loze uitspraken van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht. 

Herman Suykerbuyk had de 
motie van Van Vaerenbergh 
mee ondertekend. Het 
CVP-raadslid vroeg zich af 
waarom de Brusselse Vlamin
gen zich zelf niet tot de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht 
weenden. Men beeft üru verze
kerd, aldus Suykerbuyk, dat 
wij in Brudvel een machtdpariteit 
hebben. IVaarom wordt daar niet 
meer gelrruik van gemaakt ? Men 

kan dat, als men het wil 

In zijn antwoord betreurde 
Weckx dat de Vlaamse ge
meenschap niet bevoegd is 
voor benoemingen in de Brus
selse OCMW's. Hij noemde 
de suggestie van Vaerenbergh 
vî el interessant, en beloofde 
ze grondig te onderzoeken. 
Ik zal deze pLited voorleggen aan 
de bevoegde VLxamse minuterd in 
Bruddel in de hoop dat zij hun 
verantwoordelijkheid zuyuden op
nemen, aldus Weckx. 

De Vlaamse Kultuurminister 
liet uitschijnen dat het dos
sier van de OCMW-benoe-
mingen gurutig evolueert. Hij 
kondigde aan dat er over
leg gepland is tussen de be
trokken kollegeleden en alle 
OCMW's over de toepassing 
van de taalwet. Er zullen enkele 
afwijkingen op de taalwet worden 
overwogen, verklaarde Weckx, 
met name voor funktied zonder 
kontakt met patiënten. 

Hoe kan Weckx deze evolutie 
in godsnaam "gunstig" noe
men? De Franstaligen om

zeilen de taalwet door schor
singsbesluiten van de 
vice-goeverneur van Brabant 
niet te willen vernietigen. Ver
volgens maken de Vlamingen 
(een beetje) amok over de 
niet-naleving van de taalwet. 
En wat gebeurt er ? Er worden 
afwijkingen op de taaU'et over
wogen. Zoiets kan natuurlijk 
niet zomaar, want dat is een 
federale aangelegenheid. 

Heeft het Vlaams Blok dan 
toch gelijk, waar het zegt dat 
wij met lege handen dtaxui ai» 
het gaat om de toepodding van de 
taalwetten in Bruddel? 

VU-Raadslid Etienne Van 
Vaerenbergh beseft wat er op 
het spel staat. In zijn weer
woord op het antwoord van 
Weckx verklaarde hij: Men 
mag het belang van deze kwed
tie niet onJerdchalten. Ze raakt 
immerd aan de fundamenten van 
onze damenleving. 

(pdj) 
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SOCIAAL 
HET PAKT DER NEMERS 
(vervolg van blz. 1) 

De povere resultaten die voor
liggen verleidden Bert Anci-
aux om te spreken over een 
nieuwe klap voor de politiek. 

WERKLOOSHEID 

De VU-voorzitter zette de be
zwaren van de VU op een rij
tje. De te'werkstellingsmaatre-
gelen in het plan bieden vol
gens de VU weinig zekerheid, 
en zijn zeker onvoldoende. 
Prognoses geven ten andere 
aan dat de werkloosheid vol
gend jaar nog zal stijgen met 
20.000 tot 70.000 eenheden. 
Wanneer de regering er op 
middellange termijn dankzij de 
aangekondigde maatregelen in 
zou slagen een effekt te res
sorteren van 30.000 tot 80.000 
jobs, is dit nog uitermate be
scheiden tegenover een leger 
van bijna een half miljoen vol
ledig uitkeringsgerechtigde 
werklozen. De konklusie van 
de VU is vernietigend: het leger 
van werklozen wordt in 3e <)teek 
gelaten. Zij verdienen het in de 
eerdte plaatd om te ageren tegen de 
regering. 

De VU stelt als alternatief 
drastische maatregelen voor 
zoals een betekenisvolle ar
beidsduurverkorting met ge
deeltelijk gekompenseerd 
loonverlies. Ook een drasti
sche vermindering van de ar
beidskost in het kader van een 
alternatieve financiering van 
de sociale zekerheid zou hier 
soelaas brengen. 

SOCIALE ZEKERHEID 
De voorgestelde maatregelen 
in de sociale zekerheid ken
nen in de ogen van de VU-ers 
evenmin genade. Er werden 
geen fundamentele opties ge
nomen. De bestaande macht-
verhoudingen worden gered. 
De rol van het paritaire beheer, 
de machtsposities van vakbon
den, patroons en ziekenfond
sen blijven ongewijzigd. Wie 
belang heeft bij het behoud 
van een unitaire SZ, kan dank
zij dit plan opgelucht ademha
len. 
De maatregelen in de kinder
bijslag noemt de VU geklun
gel. De partij heeft een alter
natief waarbij het kindergeld 
beschouwd wordt als een recht 
van het kind, ongeacht de so-
cio-professionele achtergrond 
(zelfstandigen of werknemers) 
van de ouders. De kinderbij
slag moet volgens de VU uit 
de SZ gelicht worden. De uit
kering moet verhoogd worden 
tot ze kostendekkend is. En 
om de solidariteit en de selek-
tiviteit te verhogen wordt de 
kinderbijslag bij het belastbaar 
inkomen geteld, en worden de 
fiskale voordelen voor gezin
nen met kinderen afgeschaft. 

De verlenging van de wacht
tijd (op werkloosheidsuitke
ringen) voor jongeren van 6 
naar 9 maanden is niet meer 
dan een verschuiving van het 
probleem. Meer en meer jon
geren zullen nu aankloppen 
bij het O C M W voor een be
staansminimum. De aange-

Dehaene beperkte de raadplegingen voor het dociaal pakt tot de 
kUuktieke dociale partnerd. 

kondigde bestrijding van het 
z\vartwerk kon bij de VU wel 
op instemming rekenen, maar 
dan slechts wanneer het niet 
bij woorden blijft. De VU 
vraagt daarom een resultaat-

t e u n p u n t 

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

y s t e o m 
KONDIGT DE PUBUKATIE 

AAN VAN: 

DE VOLKSUNIE (VLAAMSE VRUE 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 Vrije Demokraten), 
Kongresbesluiten 1955-1993 aan de prijs van 550 BEF 

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

verbintenis, een konkreet plan 
tegen het zwartwerk. 

Ook in de pensioensektor slaagt 
dé regering er volgens de VU 
niet in om drastische en funda
mentele hervormingen door te 
voeren. De Volksunie stelt voor 
om een basispensioen in te voe
ren dat voor iedereen even hoog 
is, ongeacht de beroepsverdien
sten en de aard van de loopbaan. 
Dat basispensioen kan wel aan
gevuld \vorden in funktie van 
de duur van de loopbaan. Bij 
een overgangsregeling kan nu al 
meer solidariteit gevraagd wor
den van de rijkere bejaarden met 
de arme ouderen. De VU denkt 
daarbij aan een verhouding tus
sen de hoogste en de laagste pen
sioenen die niet meer dan één 
tot drie kan bedragen. 

De VU stelde vast dat het plan 
niets zegt over twee belang
rijke tema's: de ontzuiling en 
de federalisering van de SZ. 
Die federalisering is er niet al
leen nodig omwille van de cen
ten, de zogenaamde niet ob-
jektief verklaarbare transfers 
van Vlaanderen naar Wallo
nië. De VU wil de splitsing 
van de SZ vooral omdat de 
Vlaamse regering dan echt een 
eigen sociaal beleid kan voe
ren. Momenteel is de Vlaamse 
regering bevoegd voor het ge
zinsbeleid, maar heeft de kin
derbijslagen niet in handen. Ze 
is bevoegd voor het gezond
heidsbeleid, maar heeft geen 
vat op de terugbetaling van 
de ziektekosten. Om een echt 
welzijnsbeleid, tewerkstel
lingsbeleid en ekonomisch be
leid mogelijk te maken, kan de 
vraag naar de federalisering 
van de Sociale Zekerheid niet 
uit de w^eg gegaan worden. De 
VU pleit er bovendien voor 
om in elk O C M W een sociaal 
loket te voorzien waar iedere 
inwoner terecht kan voor de 

SJ afhandeling van zijn dossiers 
(werkloosheid, ziekte, kinder-

§ bijslag, bestaansminimum, 
S steun,...). 

Van Grambergen en Loones 

vergeleken de niet-verklaar-
bare transfers in de sociale ze
kerheid met de mestproblema
tiek. De VU tilt aan de weg
werking van die transfers even 
erg als de CVP aan de bij
sturing van het Mestaktieplan. 
Indien er half januari geen re
sultaten zijn over het onder
zoek naar die transfers, komt 
er een "incident". De kwestie 
van de niet verklaarbare trans
fers zal meteen voor de CVP 
van Van Hecke, die zogezegd 
van Vlaanderen haar prioriteit 
wil maken, een grote test zijn. 

EVENWICHT 
De regering heeft het er voort
durend over hoe evenwichtig 
haar plan wel is. De VU 
maakte brandhout van deze 
bewering. De zogenaamde 
vermogensbelasting raakt niet 
echt aan de grote vermogens. 
Bovendien zal de nieuwe huur-
•wet volgens J a n Loones niet 
kunnen verhinderen dat de ei
genaars v^n onroerende goe
deren de ekstra belasting die 
erop geheven wordt met door
rekenen naar de huurders. 

Loones klaagde ook aan dat 
wat in Frankrijk kan, een so-
lidariteitsbelasting op de for
tuinen, in België blijkbaar op 
een veto stuit. Evenmin is het 
in dit land mogelijk om zoals 
in Frankrijk een belasting "op 
de levensstijl" in te voeren, een 
belasting die rekening houdt 
met de huurwaarde van de 
w^oning, van buitenverblijven, 
huisbedienden, het bezit van 
auto's, jachten, motorboten, 
renpaarden, jachtrechten, lid
geld van golfklubs. 

Onder het mom van de grote 
solidariteit stelde Begrotings
minister Van Rompuy (CVP) 
voor dat de parlementsleden 
ook ekstra zouden inleveren. 
Van Grembergen vroeg zich 
af waarom het Koningshuis, 
dat precies tijdens deze in-
leveringsronde een verhoogde 
dotatie van 35 miljoen frank 
bek^vam, niet gevraagd ^vordt 
solidair te zijn. 

De VU-ers hekelden ook 
scherp het gebrek aan fede
rale loyauteit van de federale 
regering. De federale minis
ters zijn er niet voor terugge
deinsd diepgaand in te grijpen 
in bevoegdheden waarover zij 
in feite geen zeggenschap meer 
hadden: gezondheidszorg, ge-
zins- en jeugdbeleid, bejaar
denbeleid, hulsvesting, ekono
misch beleid, tev/erkstelling, 
lokale overheden,...op al deze 
materies grijpt het krisisplan 
in. Nochtans vond de regering 
het niet nodig vooraf overleg 
te plegen met de deelstaten. 

De VU wees erop dat er van de 
financieringswet niet kan wor
den afgew^eken, tenzij wordt 
overgegaan naar een beter sys
teem, bvb. de eigen flskali-
teit en de eigen verantwoor
delijkheid. De federale rege
ring kan onmogelijk eenzijdig 
de bijzondere wet op de fi
nanciering van gemeenschap
pen en gew^esten wijzigen door 
de zogenaamde "gezondheids-
indeks" toe te passen in plaats 
van de gewone indeks. J a n 
Loones waarschuw^de dat door 
het niet respekteren'van de fe
derale loyauteit voor de VU 
de Belgische meerwaarde ver
dwijnt. 

(Pdj) 
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Uïï DE REGIO 
ANTWERPEN 

DECEMBER 

Do. 9 EDEGEM: Voordracht met 
wijndegustatie (Bordeauxwijnen) 
door Tony Steemans. Om 20u. in 
Drie Eiken. Inschrijven bij Wilfried 
Schiltz, tel. 03/457.15.67. Org.: 
Kulturele Kring. 

Za. 11 ANTWERPEN: Deze ak-
tie wordt verplaatst naar 19/11. 
Amnestiewake van VU-arr. Ant
werpen. Om 12u.l5, Walburgis-
kerk, Volksstraat te Antwerpen. 

Za. 11 BERCHEM: Nacht van de 
Vriendschap. Bal van het VU-arr. 
Antwerpen. In feestzaal Alpheus-
dal. Deuren: 20u.30. Toegang: 200 
fn, wk. 150 fr. 

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

Ma. 13 KALMTHOUT: Ontstaan 
van Kerstviering en gebruiken, 
door Lode Jordaans. Om 20u. in 
zaal Cambuus, Heide-Kalmthout. 
Leden 60 fr., niet-leden 100 fr. 
Org.: FW-Kalmthout. 

Za. 19 ANTWERPEN: Amnestie-
wake van VU-arr. Antwerpen. Om 
12u. 15, Walburgiskerk, Volksstraat 
te Antwerpen. 

Ma. 20 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: muziekavond in kerst
sfeer. Met mevr. Meivisch. Org.: 
FW-Edegem. "~ 

Wo. 15 MORTSEL: Mark Van 
Thillo over Biosfeer 2, m het Mark 
Liebrechtcentrum, H.Kruisstraat. 
Met diavoorstelling. Om 20u. Kaar
ten op tel. 449.51.10. Org.: Lucas-
kring i.s.m. FW-Mortsel. 

Ma. 20 LIER: De VU en het ge
zinsbeleid. Diskussieavond in het 
VNO, Berlarij 80 te Lier. Aanvang: 
20u. Org.: VU-Vrouwen Lier. 

Ma. 20 RIJMENAM: Arr. Raad 
Mechelen, St.Maartensberg te Rij-
menam. Om 20u.30. Koöptatie 2 
leden van de raad en verkiezing 1 
lid v.h. bestuur. Kandidaturen voor 
17/12 bij Mia Billiet, Donkerstraat 
17, Rijmenam (015/51.31.69). 

GEMEENTERAAD BERIAAR 
NEEMT VAN HOOL-MOTIE AAN 

DECEMBER 

Do. 9 BRUSSEL: Etienne Van 
Vaerenbergh spreekt over Gemeen
teraadsverkiezingen '94. Van 20 tot 
22u. op het Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Org.: VU-nationaal 
i.s.m. Vorming & Gemeenschap 
vzw. 

Za. 11 GOOIK: Volksunie-eest
festijn. Van 18 tot 22u. in zaal Edele 
Brabant de Strijland-Gooik. Ook 
op 12/12 van 12 tot 15u. en op 13/12 
van 18 tot 22u. Org.: VU-Gooik. 

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.: 
K.Bulsfonds St.Agatha-Berchem. 
Inkom 60 fr. 

Za. 18 ZAVENTEM: Kaas en 
Wijnavond. 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 I9u. 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). 

De gemeenteraad van Berlaar 
nam op Sinterklaasdag eenpa
rig een motie aan over de on
regelmatigheden bij het auto-
bussendossier (Van Hooi) en 
de onwettige benadeling van de 
streek rond Lier. 

Omdat de tekst ook door 
VU-raadsleden in de gemeenten 
van de arrondissementen Me
chelen, Turnhout en Antwerpen 
zal worden ingediend publice
ren wij hem integraal, hij kan 
bovendien overgenomen wor
den in de rest van het Vlaamse 
land. 

MOTIE 
De gemeenteraad van Berlaar 
besluit volgende protestmotie 
bij de federale regering in te 
dienen. Zij handelt over de on
regelmatigheden in het dossier 
van de openbare aanbesteding 

van 278 autobussen door de 
SRWT (Société Régionale Wal-
lonne du Transport). 

De gemeenteraad van Berlaar 
stelt vast: 

- dat meer dan 300 werknemers 
van haar gemeente tewerkge
steld zijn in het autobusbedrijf 
Van Hooi te Konings-
hooikt-Lier; 

- dat na een openbare aanbeste
ding (volgens de heersende re
gels bij openbare aanbestedin
gen ingediend) dat bedrijf de 
bouw van deze bussen moest 
verzekeren er een reeks onre
gelmatigheden is gebeurd die 
totaal onwettelijk zijn volgens 
de Belgische wetgeving en de 
openbare aanbesteding (zoals 
blijkt uit het arrest van de Raad 
van State op 17 november 
1993); 

- dat daardoor de werkverschaf
fing voor meer dan 200 werkne
mers gedurende drie jaar in het 
geding komt en een zwaar eko-
nomisch nadeel betekent voor 
de streek. 

De gemeenteraad van Berlaar 
stelt anderzijds vast dat steeds 
op talloze terreinen beroep ge
daan wordt op Vlaamse solida
riteit met Wallonië en eist dat 
de federale regering tussenkomt 
bij dit ernstig schenden van de 
Belgische en Europese wette
lijke regels en de federale loy-
auteit. 

De motie wordt bezorgd aan 
de eerste-minister van de fe
derale regering, aan de minis
ter-president van de Vlaamse 
regering en aan de afdeling Ver
zoekschriften van Kamer en 
Senaat. 

BORMSHUIS 
HEROPENT 

Het Borms Dokumentatie en 
Aktiecentrum (BDAC) nodigt 
uit op de feestelijke herope
ning van het Bormshuis, Volks
traat 30 te Antwerpen. Deze 
gaat door op zaterdag 11 de
cember 1993 om 11 uur. Het 
Bormshuis oogt nu eigentijds; 
de permanente tentoonstelling 
,,Dr. Borms en het Vlaams-na-
tionalisme" werd grondig en 
overzichtelijker herschikt; een 
nieuwe toonzaal (1ste verd.) 
wordt in gebruik genomen met 
een eerste tematentoonstelling 
,,/\jitwerpen, een stad in een be
weging'. Deze gaat door in sa
menwerking met de Schotense 
Alice Nahonkring, die ook de 
voorbereiding op zich nam. Bij 
deze gelegenheid gedenken wij 
ook de memorabele Bormsver-
kiezing van 9 december 1928. 
Ook toen, vijfenzestig jaar gele
den, deed Antwerpen gans Bel
gië opschrikken. 

„VLAAMS-BRABANT: 5 VOOR 12!" 

PROTEST-MANIFESTATIE TE ZAVENTEM 
Dertig jaar na de installatie van 
de faciliteitenwetgeving organi
seren het TAK en de W B een 
protestmanifestatie. Deze gaat 
door op zondag 12 december 
a.s. in Zaventem. 

Vijf konkrete punten worden 
naar voor geschoven om de ,,le
vensvatbaarheid van Vlaams-
Brabant m de toekomst veUig te 
stellen zowel op sociaal, ekono-
misch als kultureel vlak". 

De eisen worden als volgt ge
formuleerd : 

1. Stop de faciliteiten, 

2. Splits het kiesarrondissement 
Brussel- Halle-Vilvoorde, 

3. Een degelijk sociaal grond- en 
woonbeleid voor Vlaams-Bra-
bêunt, 

4. Stop Euro-Brussel, 

5. Zaventem of de nood aan een 
Vlaams verankeringsbeleid. 

De organisatoren vragen de 
deelnemers gebruik te maken 

van de bussen (300fr.) die voor 
die dag werden voorzien. 

Bus 1. 

8u.45 Roeselare (taveerne Ge-
zelle): 051/65 64 68 - 051/21 19 
81 

9u.l0 Kortrijk (Conservatori-
umpl.): 051/31 29 27 - 051/31 
65 98 

9u.40 Gent (St.-Pieterspl.): 
09/221 08 03 - 09/223 15 93 -
09/355 82 46 

lOu. Wetteren (oprit E40): 
09/369 17 87 

lOu.20 Affligem (oprit E40): 
052/35 90 57 - 052/35 79 77 

lOu.40 Grimbergen (brug oprit 
Ring): 02/251 64 13 

1 lu. Zaventem (Kerkpl.): 
02/687 58 61 

Bus 2 

9u.45 St.-Niklaas (parking Ser-
wir): 052/47 26 94 - 03/755 22 
81 

lOu.45 Antwerpen (Ber-

chem-kerk): 03/828 40 25 -
03/236 23 70 

lOu.30 Mechelen (Rode 
Kruispl.): 015/20 13 21 

Op deze kontaktnummers 

wordt het juiste uur van ver
trek meegedeeld. De inrichters 
staan niet toe dat de deelnemers 
partijpolitieke kentekens mee
dragen, allen stappen op achter 
de leeuwevlag. 

IN ANTWERPSE RAAD VRAGEN 
OMTRENT ORDEHANDHAVING 

AMNESTIE-HERDENKING TE OVERUSE 

Op zondag 26 december a.s. 
heeft te Overijse de 10de (en 
Iciatste) amnestiemanifestatie 
door de afdeling georganiseerd 
plaats. 

Deze begint om l lu .30 in het 
Kultureel Centrum Den Blank, 
spreker is minister Johan Sau-
wens. Er zal een monument 
onthuld worden ter nagedach

tenis van die Vlamingen die ten 
onrechte slachtoffer van de re
pressie waren. 

VU-Schepen Marcel De Broyer 
en de VU-afdeling nodigen uit. 

De plechtigheid wordt besloten 
met een aperitiefkoncert in Den 
Blank. 

MARK VAN THILLO TE MORTSEL 

Op woensdag 15 december or
ganiseert de Lucaskring i.s.m. 
FW-Mor t se l een gespreks- en 
dia-avond met Wlark Van 
Thillo. 
Van Thillo, die twee jaar in 
Biosfeer 2 (Arizona) verbleef, 
geeft uitleg aan de hand van 
dia's. Nadien kan het publiek 
vragen stellen, geleid door ra-

diojoernalist Mark Van de Loo-
verbosch. 
Deze avond gaat door in het 
Mark Liebrechtcentrum, 
H.Kruisstraat, om 20u. Kaar
ten kunnen op voorhand be
komen worden op tel.nr. 
449.51.10, of op de ayofljl^elf 
ter plaatse. 

^ Ö-v.) 

De Vlaming die van prinsen en 
prinsesjes, koningen en konin
ginnen houdt mag blij zijn dat 
hij zich niet naar Euro-Disney 
of neiar een ander sprookjespa
radijs moet begeven, zijn dier
baar België telt immers nog di
verse monarchen; en dit aan de 
vooravond van de 21ste eeuw 
en op het moment dat een Ver
enigd Europa (van volkeren en 
regio's waarschijnlijk nog niet) 
vorm begint te krijgen. 

4 november 1993 was dan ook 
een heuglijke dag" voor deze 
medeburgeres: het nieu-we vor
stenpaar deed haar blijde in
trede in Antwerpen. Voor 
Vlaams-nationalisten was dit 
een mogelijkheid om hun ver
langens kenbaar te maken, maar 
het draaide echter anders uit. 
Vreedzaam manifesteren werd 
niet geduld. Talrijke medebur
gers die vreedzaam opkwamen 
voor een onafhankelijk Vlaan
deren en voor amnestie werden 
manu militari door een indruk
wekkende politiemacht verwij
derd, dit in tegenstelling tot 
Brugge en Gent waar burgers 
wel de mogelijkheid hadden om 
hun grondwettelijk gewaar
borgd recht van vrije menings
uiting te benutten. 

Naar aanleiding van dit poli
tieoptreden werd dan ook ge-
diskussieerd in de Antwerpse 
gemeenteraad, waar VU-frak-
tieleider Fonne Crick zich af
zette tegen het uiteenranselen 
van betogers die enkel met een 
plakkaatje hun mening wensten 
te uiten. SP en Agalev tapten 

uit een heel ander vaatje en 
verwezen naar 11 november in 
het Vredescentrum (in Deurne) 
waar een dertig personen ,,bru
taal" k\vamen demonstreren 
voor amnestie. Burgemeester 
Cools (SP) verdedigde fors het 
politieoptreden. De blijde in
trede van Albert en Paola was 
volgens de burgemeester een 
kans om het kontakt tussen de 
bevolking en de koning te her
stellen. 

Afgelopen weken \verden ge
kenmerkt door stakingen tegen 
het globaal plan van de rege
ring. Bij de Antwerpse poli
tie was er heel wat te doen 
over de vraag of ze al dan niet 
mochten staken nadat politieof
ficieren nota's hadden verspreid 
waarop ze aan de politiebeamb
ten het uitdrukkelijk bevel ga
ven de voorgeschreven diensten 
aan te vatten ongeacht stakLngs-
intenties. 

Burgemeester (3ools nam het ze
kere voor het onzekere en vor
derde de rijkswacht, die géén 
stakingsrecht heeft, al behield 
de burgemeester de verant
woordelijkheid over de orde
handhaving en werd hij op de 
hoogte gehouden over het op
treden van de rijkswacht. De 
rijkswacht meende het water
kanon te moeten inzetten toen 
stakende dokwerkers van het 
parkoers afweken en de Grote 
Markt opstapten. Dokwerkers 
zijn wel wat gewend, maar een 
koude douche bij vriestempera-
turen... 

Philip Maenhout 
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UIT DE REGIO 
IN MEMORIAM ANDRE OTTOY 

DECEMBER 

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

Do. 9 OOIGEM: 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 IZEGEM: Avondwande
ling en éiansluitend hutsepotteling 
m zaal Hoornaert, Kachtem. Org.; 
Wandelklub Vlaams Huis. 

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

Zo. 12 lEPER: 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 75 fr. Org.: W I . 

Di. U IZEGEM: 't Spiegelaarken, 
20u.: ,,gezellig het jaar uit". Org.. 
FW-Izegem. 

Di. 14 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-22u.30: vierde 
deel kursus ,,Georges Brassens — 
eenvoud en grootheid". Org.: 
VSVK. 

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

Do. 16 WESTENDE: Demonstra
tie Kerstversiering. Om 20u. in het 
oud gemeentehuis. Meebrengen: 
potje of schaal en snoeischaar. Allen 
welkom. Org.: De Schorreblomme. 

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

Di. 21 IZEGEM: Oud Stadhuis, 
15u.: Kerstfeest. Org.: VWG-Ize-
gem. 

Wo. 29 IZEGEM: Auditorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 
Kruisstr. 15, om 20u.: Optreden 
Karel Declercq Kaartenverkoop: 
Vlaams Huis Izegem 
(051/30.36.63). Org.: VoetbalUub 
Vlaams Huis. 

Op 2 december j.l., na een ge
vecht tegen een langdurige 
ziekte, is André Ottoy in fami
liekring overleden. 

Heel jong nog kwam hij via 
de V U J O met de Volksunie in 
aanraking en vond er zijn draai 
in de afdelingswerking. In 1985 
werd hij tot voorzitter van de af
deling Denderleeuw verkozen. 
Na zijn verkiezing in de ge
meenteraad in 1989 werd hij er 
fraktieleider van de Volksunie. 

In de gemeenteraad liet hij zich 
opmerken door zijn rake tus
senkomsten en zijn rechtvaar-
digheidsdrang. Met zijn gron
dige dossierkennis en zijn vlot 
spraakvermogen wist hij bij 
voor- en tegenstander ontzag af 
te dwingen. 

Hij was voorbestemd om toeko
mend jaar bij de gemeenteraads
verkiezingen lijsttrekker te wor
den. Maar het noodlot besliste 
er anders over. Ruim een jaar 
geleden veropenbaarde zich een 
ernstige ziekte. Maar hij vocht 
verder met zijn gekende leeu-

Andre Ottoy 

wenmoed. Hij liet niet blijken 
dat de ziekte zijn gestel onder
mijnde. Hij bleef steeds de op
gewekte, levendige, strijdlustige 
jonge volksnationalist. Samen 

met zijn echtgenote en kinderen 
heeft hij moedig, zonder klagen 
of morren zijn ziekte gedragen. 
Zij hebben samen getracht er 
het beste van te maken. 

Sinds september wisten we en 
ook hij dat hi; het nieuwe jaar 
niet meer zou halen. Hij wou 
niet dat zijn plaats in de gemeen
teraad onbezet bleef. Begin no
vember liet hij zijn mandaat 
over aan zijn opvolger Roger 
D Hoir. Op 1 december legde 
Roger de eed af als nieuw aan
gesteld gemeenteraadslid. Het is 
of André hierop gewacht heeft, 
want op 2 december heel vroeg 
in de ochtend gaf hij de geest. 
André was pas 42. De uitvaart 
had op 7 december plaats te 
Welle. 

Aan Rosita, zijn dierbaar 
vrouwtje, aan zijn dochters 
Veerle en Elke betuigt de Volks
unie haar leedwezen bij het ver
lies wat hun het dierbaarst was, 
hun echtgenoot en vader. 

W.D-M. 

VU-ZEDELGEM ROUWT 
Charlotte Vantieghem (12 jaar) 
is na een langdurige ziekte over
leden, zij was het dochtertje 
van onze trouwe leden Ward en 
Rose Vantieghem. 

August Claiysse (88 jaar), echt
genoot van Yvonne Dewoilf. 
August en Yvonne zijn VU-le-
den vanaf het eerste uur. In 
1963 stelde August zich als 
Vlaams-nationalist kandidaat 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen te Zedelgem binnen de 
groep Volksbelangen. Ook in 
1981 en 1987 was August be
reid zich kandidaat te stellen 
op de plaatselijke VU-Iijst. Be
dankt August voor uw trouwe 
inzet. 

LIMBURG 
DECEMBER 

Do. 9 TESSENDERLO: Culi
naire feestideeën. Kok-traiteur Bert 
Verspreet uit Engsbergen demon-
street voorgerecht en hoofdgerecht. 
Lief Camps en Rita Gebruers idee
tjes voor tafelversiering. Om 19u.30 
Goor Engsbergen. Deelname: 600 
fr. (aperitief, kursus, tafelversie
ring, proevertje). Org. en inschrij
ven bij FW-Tessenderlo. 

Za. 11 HAM: Grote Zettersprijs
kamp, in de kantine van FC Rio. In
schrijven vanaf I9u.30. Aanvang: 

Het plaatselijk VU-bestuur be
tuigt aan beide families haar 
medeleven. 

(ge) 

ZOEKERTJE 
• Jonge industrieel ingenieur 
scheikunde en licentiaat milieu
sanering, 25 jaar, zoekt betrek
king bij voorkeur in regio Oos
tende-Westhoek, in de bedrijfs
wereld, de milieusektor, enz. 
Z.w. J a n Loones, Engeland-
straat 2, 8670 Oostduinkerke, 
ref JLAVK/3583. 

20u. Gratis wafelen. Halve haan per 
gewonnen boom. Org.: Vlaamse 
Vriendenkring Ham en VU-Ham. 

Za. 18 OPOETEREN: 16de Ui
lenspiegelavond. Eucharistievie
ring in de nieuwe kerk. Om 20u. 
feesten weg verder in de Oase te 
Dorne (tegenover de nieuwe kerk). 
Lekker en gezellig tafelen. Feest
rede door Dirk Demeurie. Deel
name: 250 fr. (-I4j.: 100 fr.). In
schrijven bij W. Rosiers, Wijklaan 
21, Neeroeteren (86.35.38). Org.: 
IJzerbedevaartkomitee Maaseik. 

OOST-VLAANDEREN 

DECEMBER 
Do. 9 GENT: Ouder worden en 
zingeving. Lezing door Irmgard 
Busch, moraal-teoloog (NI.) en dr. 
J. Kerkhofs, filosoof en hoogleraar 
KUL. Van 10 tot 12u. in St.-Pie-
tersabdij, Sint-Pietersplein 9. Org.: 
Vlaams-Zeeuws Overleg i.s.m. 
VWG-O.VI. 

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. 11 GENT: Sinterklaasfeest in 

Centrum Reinaert, Reinaertstraat 
26 te Gent, om I4u. Optreden pop-
penteater ,,Magie". Gratis koffie
tafel waarop iedereen welkom is. 
Sint deel geschenken uit aan kin
deren van VU-leden. Org.: 
VU-Gent-Brugsepoort. 

Do. 16 GENT: Ouder worden in 
verschillende kuituren. Lezing door 
Erna Beumers (antropoloog, NI.) 
en Johan Leman (antropoloog, 
Brussel). Van 10 tot 12u. in St.-Pie-
tersabdij, Sint-Pietersplein 9. 
Org.: Vlaams-Zeeuws Overleg 
i.s.m. VWG-O.VI. 

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. 

SINT BEDENKT MINISTER MET TELEFOON 

Traditiegetrouw bezorgt Sinter
klaas op 6 december geschenk-
jes aan de brave kinderen. 

Ook voor minister Van den Bos
sche had de Sint een pakje. Dit 
jaar was het wel een zeer uniek 
geschenk: een ,,Limburgse tele
foon" ! 

Hiermee komt de Sint tegemoet 
aan de vraag van de Volksunie-
jongeren-Limburg. 

Naast voldoende inspanningen 
voor de rekonversie van Lim
burg vroeg VUJO-I^mluir'g dit 
origineel geschenk 

\ Sint iticl /'irlr/i. /'rii ai iil lL\Ti'i\-iil.'ri<> na gedlaagde dtunt! 

Piet geeft een heutte telefoon aan 
Van den Boddche<t medewerker 

De minister beweerde op 30 ok
tober j.l. in een hotelschool te 
Oostende dat in Limburg de te
lefoon nog niet bestaat... 
Als dat zo IS, dan had de Sint al
vast een primeur voor de minis
ter. Het (naar Limburgse maat

staven) h3'permodem stukje 
technologie werd hem danku-
iriendelljk aangeboden. 
De minister zélf kon de Sint 
echter niet ontvangen. Zijn ka-
binetssekretaris nam het ge
schenk voor hem in ontvangst. 

VU-NIEUW BERINGEN: 
EEN BELEIDSKRITISCHE STUURPARTIJ 

VU-Beringen neemt sinds 1988 
deel aan het beleid in Beringen 
onder de naam Nieuw. Voor ve
len een spijtige erfenis, maar ge
zien de meerderheid van het be
stuur het niet opportuun achtte 
telkens van naam te veranderen 
zullen we in 1994 ook opkomen 
onder deze naam. 

Tot lijsttrekker werd Betty Buys 
verkozen, sinds '88 schepen van 
Kuituur in Beringen. Zij zal op 
de tweede plaats gesteund wor

den door Piet Joosten, momen- Wij zullen streven naar 50% 
teel schepen van Milieu en Ge- vrou\ven op onze lijst, zeker op 
zin. de verkiesbare plaatsen. 

Beide schepenen hebben hun 
professionalisme reeds geruime 
tijd bewezen. Dankzij hun vol
harding zijn er enorm veel za
ken in positieve zin verbeterd 
voor Beringen en zijn inwoners. 

Verder werd het besluit geno
men om op zoek te gaan naar 
vrouwen met politieke ambitie. 

Naar 1994 toe zullen we afstap
pen van de traditionele verkie-
zingskampagne. 
VU-Nieuwf-Beringen richtte 
een werkgroep op die druk in 
de weer is om Beringen te ver
rassen met een eigentijdse kre-
atieve kampagne. 

(m.j.) 
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Zo de bank 

Bent u wel voldoende verzekerd? Voor wie onderverzekerd 
is, betekent schade door brand, storiïi of wateroverlast 
ook financieel een ramp. Met de KB-Woning- en 
Gezinsverzekering loopt u geen enkel risico. De 
Kredietbank vergoedt u de volledige herop
bouwwaarde. Ook schade aan uw inboedel wordt 
tot het verzekerde bedrag volledig vergoed. 

Bovendien geniet u een gratis Huisbijstandsverzekering: 
bij ernstige schade hebt u recht op gratis huisvesting, 

kinderoppas,... Neemt u de aanvullende Gezins
verzekering, beter bekend als de 'Familiale', dan 
is de premie hiervan extra voordelig. 
Zo hebt u voor een bescheiden bedrag absolute 
gemoedsrust. 

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 KB-Wonmg- en Gezinsverzekering wordt afgesloten bi) Omniver NV verzekeringsonderneming, toegelaten onder codenummer 0993 



DE DANS OM HET GOUDEN KALF 
De Europese voetbalunie verdeelt de prijzen en wie niet 
op de voorste rij ötaat blijft met lege handen achter. Zo
veel i) duidelijk. De jongste hervorming<ipUinnen voor de 
Europacup^) liegen er niet om. De Europe<)e klubd worden 
opgedeeld in kleumen en de invloed van toevalligheid^fak-
toren wordt zoveel mogelijk ingedijkt. De machtigen mag 
niet,) overkomen. Hun rijkdom moet worden gevrijwaard. 
Het huwelijk tu^Mn topvoetbal en televisie wordt voltrok
ken in een mi) met drie heren en gregoriaatu gezang. De 
uitzendrechten zijn de bruiddchat. 

m Ie h e b b e n altijd gewe ten 
' da t w e nog niet alles 

h a d d e n gezien. D a t he t 
e rgs t n o g moes t k o m e n . 

B i n n e n k o r t w o r d e n één of twee 
Belgische t o p k l u b s zo rijk da t 
de overige k lubs zelfs n o g nau 
welijks voor f iguranten zullen 
k u n n e n doo rgaan . In één nor
male E u r o p e s e k a m p a g n e zal 
de l a n d s k a m p i o e n méér verd ie-
n e » d a n he t totale j a a r b u d g e t 
van een Belgische subtopper . 

DEZE WEEK IN 

Boerenkrijg 
Boeren pakten milieu-aktivisten aan 

en vernielden bij nacht eigendom 

Arrestaties volgden. Verantwoordt de 

druk op hun bednjf de gram van de 

boeren'' hen reportage in de verhitte 

Noorderkempen, deze week in Knack 

De top van Brussel 
Premier Jean-Luc Dehaene vloog elf 

hoofdsteden aan, ter voorbereiding 

van de top die het Belgisch 

voorzitterschap van de Europese Unie 

volgend weekend afsluit Van 

diplomatie tol werkgelegenheid, 

Europa, deze week in Knack. 

Verslaafde kinderen 
Dmgs afzweren en toch opnieuw 

beginnen het is een pijnlijk proces van 

vallen en opstaan Ouders vertellen 

over hun verslaafde kinderen 

Deze week m Weekend Knack 

En verder.. 
• Oostfronters onder mekaar • 

Stedebouw om de Grote Markt van 
Aalst • Ontwikkelingssamenwerking 
de kater van het fiasco in Burandi • 

Rusland voor de verkiezingen • André 
Fontaine van Le Monde over links • 

Bencht uit het hidiase Nagaland • Het 
Wereldverbond van de Arbeid 

4MAr,A7J\ESINl: 
KNACK + WEEKEND 

+1ELE KNACK + TALENT (de 
betere personeelsaanbiedingen) 
ELKE WOENSDAG TE K(K)P 

D e gevolgen laten zich r aden . 
D e rese rvenp loeg van die lands
k a m p i o e n zal zich bij •wijze van 
s p r e k e n in het na t ionaal k a m 
p ioenschap moeiteloos k u n n e n 
p laa tsen voor de Uefacup die 
d o o r de E u r o p e s e voe tba lun ie 
inmiddels zal zijn g e d e g r a d e e r d 
tot de k r a b b e n m a n d van het in
te rna t iona le voetbal . D e E u r o 
pese s u b t o p zal er in w o r d e n 
samengegoo id en er zullen in 
deze k'walitatief g e d e g r a d e e r d e 
kompet i t i e nog hoogui t t roost 
prijzen k u n n e n g e w o n n e n w o r 
den . H o e l a n g de E u r o p a c u p II 
nog zal mogen over leven blijft 
al helemaal een raadsel . 

M a a r de Uefa, w e herha len het, 
juicht en jubel t . H e t marke t ing 
b u r e a u d ik teer t in deze dagen 
de voe tba lwet . D e bobo 's -wor
den ve rzoch t te volgen. D a t 
doen ze zo lang het geld in al
maa r b r e d e r e en snellere s t ro
men de r ich t ing naa r Zwi t se r 
land v indt . In het professio
nele voe tba l d raa i t alles r o n d 
geld. D e spor t ieve resu l ta ten 
zijn een resu l tan te van b u d e t -
ten. D e kommerc ia l i se r ing heeft 
de onvoorspe lbaa rhe id van de 
voe tba l spor t aanzienli jk t e rug
ged rongen . M a a r bl i jkbaar nog 
niet genoeg . W a n t van de Uefa 
mogen de t opk lubs geen en
kel financieel r is iko lopen. D e 
C h a m p i o n s League w o r d t uit
gebre id van ach t naa r zestien 
k lubs w a n t he t m a g toch nooit 
meer g e b e u r e n da t de Turkse 
l andskampioen w^el en de En 
gelse n u m m e r één niet van de 
vleespot ten m a g eten. W a a r zijn 
we a n d e r s mee bezig. T rouwens , 
het m a r k e t i n g b u r e a u kan er niet 
mee lachen. D o o r d a t M a n c h e s 
ter U t d . onvoorz ien w e r d uit
geschake ld d o o r het in w e z e n 
o n b e d u i d e n d e Ga la t a sa ray uit 
Turkije blijft de Enge lse m a r k t 
dit j aa r zo goed als gesloten voor 
de adve r t ee rde r s van de C h a m 
pions League . D a t moe t nu echt 
de laatste kee r gewees t zijn. 
G o e d e f inanciers vermijden im
mers de ger ings te risiko's. 

BOTER KOPEN 
In eigen land w o r d t op de jong
ste on twikke l ingen hoogui t ver
baal ge reageerd . H e t macht ige 
Ander lech t geeft g r aag toe da t 
de Uefa (te) ver gaa t en de 
macht ige k lubs te zeer naa r de 
ogen kijkt m a a r d a a r blijft he t 
bij. In he t Vanden S tocks tad ion 
gelooft m e n op geregelde tijd
s t ippen tot de laatste ach t te 
k u n n e n d o o r d r i n g e n en de ba-
tenzul len dan voor een Belgi
sche k l u b niet te overzien zijn. 
In Brugge zal men \vel niet an
de r s r e d e n e r e n en het zou ons 
niet ve rbazen moes t S t a n d a r d 
Luik in de n ieuwste on tw ikke 
lingen s t imulansen v inden o m 
nogmaals (een laatste k e e r ? ) 
alle potent ië le a d v e r t e e r d e r s te 
verzamelen om te p r o b e r e n 
n ieuwe fondsen los te w e k e n . 
He t -wordt Immers p o m p e n of 
verzu ipen . Wie zich nu geen 

\ 

Steedd ineer voetbaLkluh.) schij
nen te beseffen dat de tijd rijp it 
om financieel wat in te binden. 
Of de dpeierd dat ook vinden i) 
een andere vraag. 

E u r o p e s e basis verschaft , ver
schaft er zich geen meer. 

In het glazen huis aan de Heizel 
wee t men da t m a a r al te goed. 
M e e r dan ooit k o m e n de nat io
nale kompet i t ies in het ged rang . 
D e Uefa wil de kamp ioenschap 
pen trou-wens inpe rken . Eers t 
nog maximaal acht t ien k lubs en 
d a a r n a n o g hoogui t zest ien. E r 
moet een in ternat ionale voet
ba lka lender komen . D e televisie 
wil immers op zijn w e n k e n be 
d iend -worden. Alle -woensdagen 
moet de bee ldbuis open en als 
he t even kan ook in de zomer. 
Via voorkompet i t i es of p r e k w a -
lifikaties. D e voetba l to to moet 
twaal f m a a n d e n in het j aa r k u n 
nen. . . 

Eigenlijk slaat het E u r o p e e s 
voetbal de ^veg in die het Eu 
ropees baske tba l al ee rde r is 
opgegaan . Z o n d e r veel sukses 
t r o u w e n s . D a a r begon het met 
een Final Four, d a a r n a een Final 
Eight en nu zijn ze bezig met een 
Final Sixteen. O f Rac ing M e -
chelen n u -wint of verliest geen 
m e n s die er w a k k e r van ligt. 

In deze tijden w o r d t men bin
nen de kor t s te ke ren alles moe 
en he t spelletje blijft toch altijd 
hetzelfde. D e ri jksten -winnen 
en de rest zijn variat ies op een
zelfde tema. . . M e n d e n k t zich te 
p le t ter op n ieuwe formules om 
het publ iek en dus ook de ad
ve r t ee rde r s te in teresseren . H o e 
ko r t s tond ig ook. M a a r m e n gaat 
voorbij aan de essent ie : de 
spor t . Spo r t veronders te l t kom
peti t ie en kompet i t ie vereis t 
spanning , onzekerhe id en ge
loofwaardigheid. H o e g ro te r de 
onder l inge krachtsverschi l len 
hoe ger inger de b e t r o k k e n h e i d 
van de buiten-wereld. Wie A C 
M i l a n - P o r t o bekeek stelde zich 

al lu idop v ragen . W a s da t n o g 
wel een -wedstrijd? D e Itali
aanse l andskampioen w a s dr ie 
klassen s terker . Spor t ief en.. . fi
nancieel . Wie wU zich d a a r dan 
n o g over op-winden ? 

W a t v e r w a c h t m e n n o g van de 
echte voe tba l l ie fhebber? N u al 
voorspel len alle insiders een fi
nale bij de l andskampioenen 
tussen Mi l an en Barce lona . Is 
da t geen b e d r o e v e n d e en ver
o n t r u s t e n d e on twikke l ing ? 

M e t he t geld koop t m e n de b o 
ter. H e t ^vas nooit a n d e r s en he t 
zal ook nooit a n d e r s worden^ 
V a n d a a r da t Ander l ech t vor ige 
w e e k de kompe t i t i ema tch tegen 
A A G e n t gau-w g a u w p r o b e e r d e 
te doen uitstellen. W e geloven 
niet da t de k l u b de kompet i 
tie be-wust wi lde verva lsen m a a r 
in de prakt i jk h a d he t er -wel 
k u n n e n op n e e r k o m e n n a t u u r 
lijk. Ander l ech t w e n s t e v e r m o e 
delijk alleen m a a r financiële ri-
siko's te vermi jden. E r ^vorden 
in het As t r i dpa rk bij elke k o m 
pet i t iematch zo 'n t w e e d u i z e n d 
maalt i jden gese rveerd aan, laat 
ons zeggen, 1.500 frank.. . D e 
r eken ing is gau-w g e m a a k t : dr ie 
miljoen. Stel da t alle voorbere i 
d ingen daa r toe w o r d e n getrof
fen en da t m e n d a n in ex t remis 
toch moet afgelasten. Verschu-
eren heeft o n d e r Vanden S tock 
goed leren tellen. D a t is ge-
-weten. V a n d a a r de ingreep die 
voor de buiten^vereld begr i jpe
lijkerwijze op machtswel lus t ge
leek. 

Ander l ech t en de ge-wülig, ,mee
spe lende" voe tba lbond h a d d e n 
d a a r ee rde r moe ten aan den
ken . D e k l u b h a d er nad ien 
be te r aan gedaan in alle rus t 
en waa rd ighe id op de insinu
aties en v e r d a c h t m a k i n g e n te 
reageren . D e man ie r w a a r o p 
Verschueren voor de tele-visie-
kamera ' s koUega Lou-wagie v a n 
G e n t de deu r wees ve rd ien t tus 
senkoms t van een zichzelf res-
p e k t e r e n d e voe tba lbond . M a g 
men n o g v e r w o n d e r d zijn -wan
neer s u p p o r t e r s b e n d e n daa ru i t 
ler ing t r e k k e n ? D e ongezou ten 
Gen t se reakt ie in de m a a n d a g 
k r a n t e n -was trou-wens veelbe-
t e k e n d : , ,De mensen v a n An
der lech t zijn he t niet mee r ge-
-woon t egengesp roken te wor 
den" . H e t wilde wel w a t zeg
gen.. . 

STAP TERUG 
Precies op he t ogenbl ik da t de 
Uefa uit niet mis te versti ian fi
nancieel e igenbelang zeer oude 
t radi t ies in het g e d r a n g b r a c h t 
pak t e Gaze t van A n t w e r p e n uit 
met een g roo ts opgeva t te en
quê te n a a r de gezondhe ids toe 
s t and v a n het Belgisch voetbal . 
D a a r i n ^verden vanzel fspre
k e n d veel open d e u r e n inge
t r ap t m a a r da t k o n ook moeilijk 
ande r s . Veel v e r m o e d e n -wer
den d e s o n d a n k s officieel beves 
tigd en da t k o n in de gegeven 
oms tand igheden zeker geen 
k^vaad. D e enquê te -was een vol
treffer die n o g lang deba ts tof 
zal aanre iken . 

Belangri jk scheen ons in eers te 
instant ie da t s teeds mee r k lubs 
beseffen da t de tijd rijp is o m fi
nancieel een ( p a a r ? ) s tap (pen) 
t e r u g te zet ten. H e t ^vater s taa t 
velen tot aan de m o n d . Slechts 
weinige k lubs d raa ien met echt 
s lui tende budge t t en . Velen blij
ven financieel en sport ief af- F 
hankel i jk van onkon t ro l ee rba re ïï 
oms tand igheden . Al willen ^vei- ^ 
nigen he t nog altijd echt gezegd § 

hebben , enkel Ande r l ech t en 
C lub b r u g g e p r e e k t he t financi
ële angstz-weet niet uit ^vanneer 
in de late zomer de kompet i t ie 
op g a n g -wordt gefloten. Prec ies 
de t opk lubs m a k e n scherpe be
reken ingen . Missch ien zijn zij 
ook d a a r d o o r t opk lubs ? O f niet 
s o m s ? B o e k h o u d k u n d i g e or to-
doksie en financiële discipline 
moe ten in he t professionele 
voe tba l to t k u n s t -worden ver
heven . Zonie t gaa t he t v roeg of 
laat fout. Natuur l i jk , niet alle 
a n d e r e k lubs wors te len met 
schulden . Ge lukk ig maar . H u n 
basis is evenwel m i n d e r solide. 
E r m a g -weinig misgaan of ze 
d ienen s t appen t e r u g te zet ten. 
D a t verg t een g roo t a anpas 
s ingsvermogen . Spelers en sup
po r t e r s moe ten daar in -willen 
meegaan . B innen een k lub k u n 
nen bijgevolg tegenstr i jdige be
langen leven en botsen -wat het 
al lemaal n o g moeili jker maak t . 

O v e r de t w e e d e klasse -willen 
w e he t dan nog niet h e b b e n . 
H e t v a g e v u u r van ons voetba l 
is da t . M a a r me t dit verschi l 
da t he t vake r naa r de hel d a n 
naa r de hemel leidt. Wie er niet 
gauw^ -weggeraakt vers t ik t v roeg 
of laat. 

Vee lbe tekenend en misschien 
ook veelbe lovend w a s da t ui t 
de enquê te b leek da t geen k l u b 
v e r w a c h t da t de ove rheden 
, , r ech ts t reeks" een rol k u n n e n 
spelen in de voe tba lspor t . Toe
s t anden zoals in F rankr i jk zijn 
i n d e r d a a d een moreel schan
daal . D e belas t ingbeta ler he lp t 
er de s chu ldenpu t t en van kom-
mercieel ge s tuu rde voetba l -
k lubs d e m p e n . O n z e k lubs zien 
„ d e s taa t" of-wat daa rvoo r door 
gaa t hoogui t on rech t s t r eeks t u s 
s enkomen . Via he t te r beschik
k ing stellen van infras t ruktuur , 
•vda de bestr i jding v a n he t hool
iganisme en via de onder s t eu 
n ing van de j eugdwerk ing . 
Vooral dit laatste schijnt ons een 
sociale pl icht . Wie zich in deze 
b a r r e t i jden om de jeugd b e k o m 
mer t ve rd ien t s teun en bescher 
ming. E n geen beetje. Sommi
gen h o p e n nog op vrijstelling 
van taksen . W e k u n n e n di t be 
gri jpen. Z e k e r kleine k lubs die 
zich niet u i tve rkopen aan „ti j
delijke" sponsors of mecenassen 
moe ten w o r d e n tegemoet geko
men . N i e m a n d heeft het ons ooit 
a n d e r s -weten schrijven of zal 
het ons ooit a n d e r s ho ren zeg
gen. D e mees te voetba lvereni 
g ingen -worden geleid d o o r men
sen die op geen tijd of moei te 
zien en die d a a r v o o r m a a r zel
den -worden b e d a n k t . H e t w o r d t 
tijd da t de plaatseli jke en na
t ionale gezagsdrage r s d a a r o v e r 
n a d e n k e n . 
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PATRICK LATEUR BLOEMLEEST GRIEKSE LITERATUUR 

TIJDELOOS EN BLIJVEND AKTUEEL 
Kultuurpessimisten zijn van 
mening dat we Huxley's boze 
droom van a- en b-manne
tjes al lang voorbij zijn. Neem 
esthetica, antieke kuituur en 
straks alle muzen uit het on
derwijs weg, en je houdt al
leen nog robotten, barbaren 
en grijze muizen over, zo den
ken ze. 

BRONNEN 
Gelukkig staat er af en toe 
een overjaarse romanticus of 
classicus langs de weg die ons 
belet de navelstreng met ons 
verleden door te knippen. 
WIJ-mede^verker Patrick La-
teur is er één van. 
Orpheus omarmt de schim van 
zijn geliefde Eurydice. Anti
gone gaat dwars tegen de -wil
lekeur van Kreoons diktatuur 
in. Odysseus zit weemoedig 
over de wijnkleurige zee te tu

ren. De Danaïden vullen een 
bodemloos vat en Tantalus 
•wordt eeuwig gekweld. In 
Delphi spreekt de Pythia haar 
orakeltaal. Xenophoon legt 
dagelijks zijn aantal parasan-
gen af. Demosthenes houdt 
zijn donderpreken tegen Filip-
pus van Macedonië. Plato laat 
Socrates zijn z-wanezang zin
gen. We leven epicuristisch, 
reageren stoïcijns, en spreken 
laconisch. 

Zo zien de wat w^azige herin
neringen van een humaniora-
leerling er na enkele jaren uit: 
wat korrelig en vergeeld, maar 
niet uitgewist. Wie dat beeld 
scherper -wil zetten of voor het 
eerst kennis w îl maken met 
één van de belangrijkste bron
nen van onze beschaving vindt 
in Patrick Lateurs Muze, zeg 

me... een boeiende leidraad. 
Bloemlezen betekent kiezen, 
omkaderen, in een tijdspiegel 
zetten, eeuwen omspannen, 
wegwijzers plaatsen. Muze, zeg 
me... kan model staan. Wij ge
nieten van een regenboog 
w^aarin geen enkel genre, geen 
enkele interessante figuur ont
breekt. 

De horizon is ruim, het spec
trum breed. Bovendien heb
ben -wij de indruk af en toe 
^voorden te lezen die uit een 
essay van vandaag zouden 
kunnen gelicht zijn. Want 
waar lezen wij een betere 
doorlichting van de demokra-
tie dan in Pericles' rede bij 
Thucydides ? En is de dialoog 
tussen de inwoners van het 
kleine eiland Melos en grote 
broer Athene niet een typisch 
voorbeeld van sofistiek, van 

het recht praten w^at krom is, 
van de toepassing van het o zo 
heilige recht van de sterkste 
dat tot vandaag geldt ? 

SARAJEVO 
De ILi(U blijkt na aandachtige 
lektuur niet zozeer een helden
dicht dan -wel een scherpe aan
klacht tegen de oorlog zoals op 
aangrijpende -wijze spreekt uit 
de afscheids-woorden van An
dromache aan Hector : , ,Maak 
niet je kind tot wees en niet 
tot -wedu-we je vrouw". De 
beroemde historica Barbara 
Tuchman zit met hciar Mar<i 
der Dwaotiheid dicht in de om
geving. En de komediedich-
ter Aristophanes tekens in zjn 
,,Lysistrate" vrou-wen die in 
echtelijke staking gaan om een 
einde te maken aan de gruwel 
van de Peloponnesische oor
log. Zijn Lysistrate zou in de 
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Dit bescheiden boek is een 
duidelijke, levensgrote aan
klacht van onze eigen hypo-
krisie i.v.m. de overvoeding 
en de verspilling waaraan wij 
ons van dag tot dag schuldig 
maiken. Het leefmilieu wordt 
tenslotte het eerste slachtoffer 
van onze tomeloze konsump-
tiedrang. Het kan zo niet ver
der, zelfs al stoppen wij onze 
oren en dekken wij onze ogen 
af met een schild van onge
loof. Wie zijn wij dan toch, dat 
wij een bijna sadistisch genoe
gen kunnen opbrengen voor 
een heleboel aktiviteiten die 
bijzonder schadelijk zijn voor 
het milieu ? Wij doen en leven 
er maar op los, precies alsof 
er na ons geen mensen meer 
moeten leven op een bewoon
bare aarde. 

DE VERBORGEN 
AANTREKKINGSKRACHT 
VAN DE AUTO 
Het is duidelijk dat het hier om 
een scherp, bijna provocerend 
boek gaat. Na een historische 
ontmoeting met ons aller Hen
drik IV van Navarra, stappen 
%vij met de auteur meteen over 
nóiar de myte van het ,,Land 
van Korstanje". Want nu be
schikken wij over de midde
len om voor bijna iedereen in 
onze avondlanden zo 'n soort 
Land van Korstanje te ver
wezenlijken. Zo denken wij 
althans. En tot welke prijs? 
Met meer dan 200 dode kin
deren per jaar en een meer
voud gekwetste en verminkte 
kinderen betalen -wij onze vrij
heid om ons ongehinderd te 
verplaatsen met dat gerieflijk 
vier\vielig monster, onze auto. 

Wie in zijn onmisbare auto 
stapt moet er rekening mee 
houden dat hij/zij 75 keer meer 
risiko veroorzaakt voor zijn 
medemens dan strikt noodza
kelijk is om die verplaatsing te 
maken. Blijkbaar zijn -wij allen 
bereid om die prijs te betalen... 

Wij nemen even over: „Lautdt 
kreeg ik een uitnodiging voor een 
kongred in het centrum van Gent, 
over leefmilieu nota bene: alle par
keerplaatsen in de buurt waren 

Mare Hooghe Jtelt zich vragen over de etiek van het verbruiken. 

DE PERS ALS 
EENDAGSVLIEG 
Milieudeskundigen zijn niet 
steeds entoesiast over de ma
nier waarop de media infor
matie brengen over milieuver
vuiling. Het publiek heeft een 
grondige hekel cian die jobstij
dingen, die dan nog saai zijn, 
soms té technisch en meestal 
niet sensationeel. Komt erbij 
dat er nog de zuilen zijn, en, 
hiermee onlosmakelijk ver
bonden, de heilige koe van de 
tewerkstelling. Wanneer wij
zelf m onze tijdschriften op
vallende „koppen" gebruiken, 
al dan niet vergezeld van de 
obligate doodskop, dan weten 
wij echt niet of deze bijdrage 
met de door ons verwachte 
aandacht zal gelezen (en her
lezen ?) worden. 
Tegen een dodelijke onver
schilligheid vanwege het pu
bliek is nu eenmaal geen al 
dcui niet bespoten kruid ge
wassen... 

Voor de dagdagehjkse pers 

aangeduid, maar over het feit dat 
de plaati) perfekt bereikbaar waö 
met tram 1 werd met geen woord 
gerept. Waarom Ueót men ui de 
krant hele dtukken over de nieuw
ste Jaguar, maar geen vleiende re-
ceruieö van de nieuwe Van Hooi A 
300 op lijn 297". 

Er zijn heel wat storende za
ken die de media niet wil
len brengen, omdat het steeds 
maar alarmerend herhalen van 
eender welke milieuvervui
ling, die op de duur, w^anneer 
ze te dik-wijls herhaald wor
den, geen ,,nieuw^s" meer zijn 
als dusdanig. 

Persoonlijk heb ik dan ook 
reeds dikwijls ondervonden 
dat bv. berichten of terechtwij
zingen i.v.m. pesticiden, moei
lijk tot met de pers halen. 

Tenware de vlotte schrijver 
Mare Dhooghe intussen reeds 
volop bezig is aan een vlijm
scherp werk over het schan
dalig gebruik van pesticiden, 
in en buiten de landbouw ? 

geldt nu eenmaal dat sensa-
tieberichten vlotter verkopen 
dan ernstige berichtgeving. 
Het is trou^vens niet omdat 
een onderwerp echt belang
rijk is dat het aandacht krijgt 
van de media, het pubhek of 
de politiek. Het hangt eerder 
af van de emotionele geladen
heid van het ondererp of de 
manier waarop het gebracht 
vsrordt. 

„Behoeften worden gekreëerd door 
de beschikbaarheid van produkten. 
Zo hoorde je vijftien jaar geleden 
niemand klagen over de klank van 
langspeelplaten. Iedereen was daar 
perfekt tevreden over. Het is pas 
door de uitvinding van de CD dat 
we ontevreden zijn geworden over 
de langspeelplaten. En over tien 
jaar, aLt ze weer iets nieuw hebben 
uitgevonden, zullen we ongetwijfeld 
klagen over die CD's. Dan kunnen 
we weer nieuwe apparaten kopen 
en heel onze voorraad Cd's de deur 
uitgooien". 

En zo gaat de auteur onge
nadig verder. Over het ge
brek aan etiek of liever over 
de etiek van het konsumeren, 
over het leefmilieu als onder
deel van een etisch probleem, 
over onze dwaze, maar ook 
misdadige verspilling bij het 
uitstallen van onze w^eelde. 
Wij zouden er kunnen aan toe
voegen: vooral om ons totaal 
gebrek aan interesse voor de 
innerlijke kwaliteit van onze 
voedingsmiddelen en de 
strikte noodzaak (?) van de 
verwarrende veelheid cian 
konsumptiegoederen. Het le
ven bestaat tenslotte uit meer 
dan alleen maar ekonomie! 

Bescheiden in omvang en pre-
senatie, maar een goed en ge
durfd boek. Een werk dat vlot 
leest en ons op een speelse, 
bijna ciangename manier, de 
levieten leest. Opdat v̂ îj later 
niet kunnen stellen ,,dat heb
ben -wï) niet gewild, dat heb
ben we niet geweten", moeten 
wij dit bijzondere boek met de 
nodige aandacht lezen. 

Rik Dedapper 
c& Elke zondag een kip. Mare 
Hooghe. Uitg. Kritak, Leuven. 
64 bic, 398 fr. 
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straten van Sarajevo kunnen 
ronddolen. 

Pla tos allegorie van de grot 
legt het verschil bloot tussen 
schijnwereld en •werkelijkheid. 
Karel Ringoet past in zijn boek 
Wa<i Plato schizofreen ? het beeld 
toe op onze samenleving. 
En de plichtenleer, vervat in 
de eed van Hippocrates, is 
verre van achterhaald. 
Al deze figuren zijn ons ver
trouwd. Maar Patrick Lateur 
heeft het beeld aangevuld met 
andere gezichten. Het gezicht 
van Hesiodus met zijn bele
rende mythe van Prometheus 
en Pandorra, een variante op 
het bijbelverhaal; van de 
droefgeestige Mimnermus; 
van Sappho, de tiende Muze ; 
van de hautaine Theognis; van 
Pindarus met zijn vaak herme
tische oden; en van Aesopus, 
de voorloper van La Fontaine. 

SLEUTELWOORDEN 
Maar ook genres wjiarvan we 
zelfs het bestaan niet hadden 
vermoed zijn hier aanwezig. 
Wij denken aa.n de satirische 
dodendialogen van Lucianus 
en Longus' idyllische Daphnu) 
en Chloë, een roman avant la 
lettre. 
Bij een bloemlezing horen 
wegwijzers. Die zijn rijkelijk 
voorhanden. Er is een tema-
tische index met sleutelwoor
den als dood, macht, liefde en 
demokratie. Er is een regis
ter van personen en plaatsen, 
van de auteurs en hun wer
ken, en van de vertalers. Er 
is een bibliografie van de ver-
tcJingen en een overzichtelijke 
kaart w^aar je nog het bos door 
de bomen ziet. 
Of ^vij het altijd eens zijn met 
de keuze en de visie van de 
auteur? Gelukkig niet. Maar 
ook dit pleit voor de Grieken 
en de aanpak van Patrick La
teur. Het bewijst dat de bloem
lezing haar doel heeft bereikt: 
de lezer be^vust, dus kritisch, 
maken. 
Persoonlijk zouwen wij Xen-
ophoons Piepjonge politidu heb
ben opgenomen omdat de dia
loog tussen Socrates en de on
stuimige maar naïeve Glauco 
duidelijk maakt dat de au
teur toch wel iets van zijn 
beroemde leermeester heeft 
opgstoken en omdat taal, te-
matiek en ondertoon aanslui
ting vinden bij het werk van 
Plato. 
Wij hadden Plato's Symposion 
een plek gegund om zijn fas
cinerende benadering van het 
complexe begrip „eros". 
Wij hadden in het reem van de 
inleiding op de Griekse filo
sofie Ph3^hagora5 ^vat ruimte 
geboden om begrippen als re-
incarnatie, vegetarisme, en het 
samengaan van mystiek en 
wiskunde. 
Mciar dit zijn opmerkingen 
van een schoolfrik. Deze 
bloemlezing kan immers mo
del staan. De feestdagen staan 
voor de deur. Muze, zeg me... is 
een aanrader. 

(wdb) 

c^ Muze, zeg me... Bloemlezing 
Griekse literatuur. Patrick La
teur. Uitg. DaviddfondtilClauw-
aert, Leuven. Gebonden in vol
linnen band, 288 blz., 980 fr. 
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1 KULT-IRTJE I 
HET GELAAT VAN DE GEESTEN SPEEL EENS EEN SPELLETJE 

"Yombe", een bijzonder eLtpre^dief modker uit Neder-Za'Cre. 

bezitten deze gemaskerden de 
autoriteit om rechtstreeks in te 
grijpen in het leven van de ge
wone mensen. Bij de Tshokwe 
worden sommige maskertypes 
als kultusobjekten beschouwd 
en ook aangewend om boosdoe
ners en misdadigers op te spo
ren en vervolgens te straffen. 
Bij weer andere volken funge
ren sommige maskers in de ini
tiatie-riten van jongens. Op an
dere plciatsen begeleiden ze de 
doden op hun reis naar het hier-
namcials en zijn ze verantwoor
delijk voor de omvorming van 
de overledene tot voorouder. 

foto- en reproduktiemateriaal 
ongetwijfeld een standaardv\?erk 
terzake. 

Dirk Stappaerts 

c» Het gelaat van de geesten. 
Mtukerd uit het ZaXrebekken. 
Nog tot 31 december in betEtno-
grafUch Miuteum, Suikerrui 19 
(bij bet StadbuL), Grote Markt), 
te 2000 Antwerpen. Dageli/kti 
van 10 tot 17ii. Wo tot 21 u. 

J e ergert je aan het wekelijkse 
gepeuter van Jambers en soort
gelijken in de doos menselijke 
rariteiten ? J e baalt van domme 
kwissen waarin de humor zel
den het niveau van de lagere 
school overstijgt, van shows 
waarin de emotie die van het 
scherm druipt in je huiskamer 
slechts lachlust op-wekt? J e 
zapt wanneer de zoveelste re-
klameboodschap in gedubd Ne
derlands opklinkt? J e verveelt 
je te pletter in bloedende detek-
tive-feuilletons en satijnen so
aps? 

Er zijn alternatieven voor die 
lichtbak: lees een boek, ga een 
pint drinken, kruip in bed, bel 
Tele-Onthaal. Of, indien je wat 
de sociale wil uithangen, trek 
je spellenkast eens open en ver
leid je omgeving met een gezel
schapsspel. En steekt er in die 
kast alleen een Monopoly, een 
paardjo^pel, een dambord en een 
tfcrabble, schaf je dan snel de 
Gidti gezeUchappen van Piet Note-
baert aan. De komende feestda
gen bieden je voldoende gele
genheid om een kado-ideetje op 
een lijstje te zetten dat je vol
gend jaar wat televisie-ergernis 
zal besparen. 

Bén je al een gezelschapsspel
liefhebber, dan zal de Gids van 
Notebaert je ongetwijfeld nog 
méér spelplezier bezorgen. De 
auteur bespreekt er 300 spellen. 
Hij vermeldt er de uitgeverij bij, 
de gemiddelde prijs, het jaar van 
uitgifte, de auteur, de aard van 
het spel (bvb. bluf, deduktie, 
dobbelsteen, oorlog, parkoers, 
vi^oord, taktiek,...), de te ver
wachten speelduur, de leeftijd 
waarop het spel kan aangeleerd 
worden, het éiantal spelers no
dig, de moeilijkheidsgraad (van 
eenvoudig tot zeer kompleks), 
en een waarde op een balans 
tussen taktiek en geluk. E^n 
kort kommentaartje bij het spel 
en een eindbeoordeling vervol
ledigen de spel-staalkaart. In de 
kommentaar staan handige tips. 
Zo raadt Notebaert bvb. bij Ta
boe aan de kaarten vooraf te sor
teren wanneer het spel met kin
deren gespeeld wordt. J e vindt 
in de kommentaar ook waar-

ƒ modker uit Neder-Za'Cre. 

foto- en reproduktiemateriaal 
ongetwijfeld een standaardv\?erk 
terzake. 

Dirk Stappaerts 

c» Het gelaat van de geesten. 
Mojkerd uit het ZaXrebekken. 
Nog tot 31 december in bet Etno
grafisch Museum, Suikerrui 19 
(bij bet StadbuL), Grote Markt), 
te 2000 Antwerpen. Dagelijks 
van 10 tot 17u. Wo tot 21 u. 

J e ergert je aan het wekelijkse 
gepeuter van Jambers en soort
gelijken in de doos menselijke 
rariteiten ? J e baalt van domme 
kwissen waarin de humor zel
den het niveau van de lagere 
school overstijgt, van shows 
waarin de emotie die van het 
scherm druipt in je huiskamer 
slechts lachlust op-wekt? J e 
zapt -wanneer de zoveelste re-
klameboodschap in gedubd Ne
derlands opklinkt? J e verveelt 
je te pletter in bloedende detek-
tive-feuilletons en satijnen so
aps? 

Er zijn alternatieven voor die 
lichtbak: lees een boek, ga een 
pint drinken, kruip in bed, bel 
Tele-Onthaal. Of, indien je wat 
de sociale -wil uithangen, trek 
je spellenkast eens open en ver
leid je omgeving met een gezel
schapsspel. En steekt er in die 
kast alleen een Monopoly, een 
paardje<)dpel, een dambord en een 
tfcrabble, schaf je dan snel de 
Gidti gezeUchappen van Piet Note
baert aan. De komende feestda
gen bieden je voldoende gele
genheid om een kado-ideetje op 
een lijstje te zetten dat je vol
gend jaar -wat tele-visie-ergemis 
zal besparen. 

Bén je al een gezelschapsspel
liefhebber, dan zal de Gids van 
Notebaert je ongetwijfeld nog 
méér spelplezier bezorgen. De 
auteur bespreekt er 300 spellen. 
Hij vermeldt er de uitgeverij bij, 
de gemiddelde prijs, het jaar van 
uitgifte, de auteur, de aard van 
het spel (bvb. bluf, deduktie, 
dobbelsteen, oorlog, parkoers, 
-woord, taktiek,...), de te ver-
-wachten speelduur, de leeftijd 
-waarop het spel kan aangeleerd 
worden, het éiantal spelers no
dig, de moeilijkheidsgraad (van 
eenvoudig tot zeer kompleks), 
en een waarde op een balans 
tussen taktiek en geluk. E^n 
kort kommentaartje bij het spel 
en een eindbeoordeling vervol
ledigen de spel-staalkaart. In de 
kommentaar staan handige tips. 
Zo raadt Notebaert bvb. bij Ta
boe aan de kaarten vooraf te sor
teren wanneer het spel met kin
deren gespeeld -wordt. J e -vindt 
in de kommentaar ook -waar-

VLAEMSCHE HOEKJES 

Maskers en beelden spreken tot 
ons aller verbeelding als de 
meest karakteristieke artistieke 
produkten van zwart Afrika. 
Deze voorwerpen zijn dan ook 
goed vertegenwoordigd in Wes
terse musea en privé-kollekties. 
Deze artefakten zijn echter 
sterk verbonden met het materi
ele leven en de geestelijke voor-
stellings-wereld van de zwarte 
inboorling. Vooral in het bekken 
van de Zaïrestroom kenneïi der
gelijke maskers en beelden een 
bijzondere stylistische verschei
denheid en een uitzonderlijke 
estetische uistralingskracht. 

Opvallend is dat de maskers uit 
de zuidelijke savannegbieden, 
als deze van de Kongo, de Yaka, 
de Pende en de Tshok-we, alge
meen naturalistischer zijn van 
aard, terwijl deze van volken als 
de Lega, Bembe, Mbole, Zande 
en Ngbaka uit de -woudstreken 
van Oost- en Noord-Zaïre, zich 
meer kenmerken door gesche
matiseerde, zelf abstrakt gesti
leerde vormgevingen. 

De meerderheid van de geëk-
sposeêrde maskers zijn van 
hout. Doorgaans zijn ze beschil
derd met kleurstoffen van ve-
getale en minerale oorsprong. 
Soms -worden ook nog andere 
materialen toegevoegd. Bij de 
Kuba en de Kasaï worden de 
maskers nog versierd met lapjes 
stof, koperblik, kralen en kau-
rischelpen. 

Naast de houten maskers fun
geren bij deze volken ook ver
mommingen in plantciardig ma
teriaal. De houten Tsho-
k-we-maskers zijn trou-wens 
rechtstreeks transposities van 
oudere vezel- en harsmaskers. 

Meestal -wordt het masker ge-
inspireerd door het menselijk 
gelaat. Bij het dierlijke masker
type denken we in de eerste 
plaats aan het buffelmasker van 
bij voorbeeld het Yaka-volk uit 
het Kwangogebied, of ook in ge
bruik bij de Holo en de Pende. 
Vele maskers zijn echter een 
kombinatie van menselijke en 
dierlijke trekken. In Zaïre komt 
een uitzonderlijk groot aantal 
diverse stijlen voor, met soms 
verregaande verschillen. Deze 
stijlen worden in hoofdzaak ge
ografisch bepaald. Toch worden 
sommige vormgevingen gedeeld 
door meerdere volken en zijn ze 
onmogelijk gelijk te stellen "met 
één enkele etnische groep. 

Ook in het Zaïrebekken -worden 
makkers meestal beschou-wd als 
verpersoonlijking of inkarnaties 
van geesten. Een echte portret
kunst in de uitbeelding van het 
menselijk gelaat ontbreekt dus 
in feite. Het gaat immers om 
voorouder- of natuurgeesten of 
om meer abstrakte krachten. 

Een maskeroptreden wordt dus 
gekenmerkt door een proces 
van transformatie, Wciarbij de 
maskerdrager tijdelijk zijn eigen 
persoonlijkheid verliest om er 
een nieu-we aan te nemen. Het 
publiek gelooft in deze trans
positie en het masker is voor 
hen uiteindelijk meer dan een 
ge-wone vermomming. De ano
nimiteit van de maskerdrager 
dient daarbij behouden te blij
ven. Via zulk maskeroptreden 
wordt de spirituele -wereld in 
de gemeenschap ingevoerd. Als 
personiflkatie van de geesten 
zijn deze gemaskerde figuren 
verheven boven de gewone ster
velingen. 

Dankzij hun uitzonderhjke en 
bovenmenselijke k-waliteiten 

De laatste tijd hebben de mas
kers sterk aan sakrale betekenis 
ingeboet en hebben ze slechts 
een ontspannende funktie over
gehouden. Bovendien is het 
masker doorgaans slechts een 
facet van de gehele vermom
ming, waarbij ook het kostuum, 
het kapsel, accessoires en at
tributen gelijkwciardige onder
delen zijn. Bovendien moet dit 
nog ingeschakeld worden in een 
hele samenhcing met begelei
dende woorden, dansen en mu
ziek. 

De huidige tentoonstelling 
toont meer dan honderd schit
terende maskers, -waarvan vele 
nog nooit publiekelijk geëkspo-
seerd werden. De getoonde ek-
semplaren zijn afkomstig uit de 
eigen rijke koUektie van het Et
nografisch Museum van Ant-
-werpen, met aanvullingen uit 
het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika van Tervuren en 
vooral vele bruiklenen uit nati
onale privé-verzamelingen. Het 
-werd een uitzonderlijk mooie, 
doch ook -wetenschappelijk ver-
éintwoorde overzichtstentoon
stelling, die we met overtuiging 
kunnen beleven! 

De schitterende katalogus 
-wordt door de reputatie van 
de mede-werkers en het unieke 

Vlaemscbe Hoekjes is de nieuw
ste uitgave van de Werkgroep 
de Nederlanden. Het -werk 
draagt de tweede titel Hutolres 
flamandes. Waarom dat Frcins 
voor een zo Vlaamse titel ? Het 
gaat hier over moderne en 
volkse vertellingen uit, en 
meestal over de Nederlanden in 
Frankrijk. Ze -worden verhaald 
door J a n Sepieter. 

J a n Sepieter staat model voor 
het ambigue taaikarakter van 
Zuid-Vlaaderen. Hij is in 1926 
in Steenvoorde geboren. Z'n 
ouders spraken heel goed 
Vlaams. We zeggen wel Vlaams, 
want het onderwijs van het Ne
derlands was al sedert 1853 in 
Zuid-Vlaanderen verboden. 
J a n Sepieter studeerde in het 
Frans in het Lyceé des Fmand-
res in Ha^ebroek en later in 
Rijsel. Hij -was postbediende in 
Parijs, Rijsel en Robeke. 

Op zijn op de Boeschepeberg 
stond vanaf het begin de huis-
naam ,,In de Leeu-w" met een 
wind-wijzer in de vorm van een 

Vlaamse Leeu-w. Tijdens de oor
log was J a n Sepieter lid van het 
verzet in het Mouvement de la 
Voix du Nord, een klandestiene 
krant. Hij was een dooor en 
door Vlaamse verzetsman, die 
onder meer het verhaal vertelde 
van de Vlaamse mol die door de 
,,heren" -werd veroordeeld om 
levend te worden begraven en 
zodoene nog altijd sprinlevend 
is! 

Die luim vinden -we in al zijn 
Vlaemsche Hoekjes, zijn Vlaamse 
vertellingen terug. Of het nu 
gaat over Marijke van Winne-
zeele, de portrettentrekker Vcin 
Steenvoorde, de Vlaemsche 
boer, het verschU tussen Pa
rijs en de Westhoek of het w ât 
skabreuze Fonsje in Duinkerke. 
De guUe lach is gekoppeld aan 
het typische Westhoekse dia-
lekt. Voor vele Vlamingen aan 
deze kant van ,,de Schreve" is 
het dan ook verrassende eerste 
kennismaking met het Neder
lands in Frankrijk. 

J a n Sepieter schreef zijn ver-

schuwingen vvrjiarmee de produ
centen niet zullen kunnen la
chen, of regelrechte propa
ganda. Bij Mankomanie, een spel 
dat zon 1.000 frank kost, 
schrijft de auteur doodleuk: 
Waardchijnlijk dpeel je dit jpel 
dlechtd één maai Maar bij Go staat 
te lezen dat Notebaert geen en
kel ander spel kent weiar de 
spanning zo te snijden is. 

Voor de beoordeling hanteert 
Notebaert vier kriteria, aange
duid met hartjes-piktogram-
men. Een spel met één hartje is 
een ge-woon spelletje dat je be
ter bij iemand anders speelt dan 
het zelf te kopen, -vier hartjes 
verwijzen naar een schitterend 
spel, met gevaar voor versla-
-ving. 

Wie graag aan prijsvergelijking 
doet, en in de regio 
Brugge-Kust woont, moet bij 
de aanschaf van een spel dank
zij deze gids niet meer de deur 
uit. Notebaert noteerde in de 
speelgoedzaken welke vermelde 
spelletjes voorhanden zijn en 
hoeveel ze kosten. Maar ver
mits men er vanuit mag gaan 
dat de prijzen van de winkel
ketens overal ongeveer gelijk 
zijn, heeft ook de niet-Westvla
ming -wat aan Notebaert's uitge
breide prijzenstudie. En leer je 
dat Makro in de meeste geval
len het goedkoopst is, gevolgd 
door Blokker, speelgoed-waren
huizen als Maxi Toys en Maxi 
GB. J e houdt er ook best reke
ning mee dat heel wat speUen 
uit de gids in Vlaanderen (nog) 
(haast) niet verkr i jgb^r zijn. 
Dit wordt bovendien met altijd 
vermeld. 

We betreuren tot slot de kur-
sus-achtige vorm van Note
baert's publikatie. Voor 300 
frank (inklusief 100 frank ver
zendkosten) krijg je een 60-tal 
KA fotokopies toegestuurd. 
Voor die prijs moet een fraai
ere en aantrekkelijkere uitgave 
zeker kunnen. Piet 1 

(pdi) 
c» Gidd gezeUcbapttdpellen. Piet 
Notebaert. Brugeoisestraat 11, 
8310 Addebroek-Brugge. TeL 
050/35.93.07 

haaltjes onder de schuilnaam 
Corneel. Onder de titel Vlaem-
dcbe Vertellingen publiceerde hij 
ze om de -week m Journal des 
Flandres, La BailIeuUoise en L' 
Indicateur des Flandres. Veel 
vertellingen zijn geïllustreerd 
met een grappige tekening. De 
Werkgroep de Nederlanden 
heeft alle verhalen en tekenin
gen nu gebundeld. Het is een 
leuk boekje geworden dat op 
passende wijze getuigt van de 
taal en de geest van de 
Frans-Vlamingen. 

Johan Van Herre^veghe 

c& Vlaemsche Hoekjes is te ver
krijgen door dtorting van 250 
frank op rekeningnummer 
446-9618521-44 van de Werk
groep de Nederlanden, Pope-
ringe. 

Voor meer informatie over de 
Werkgroep de Nederlanden 
wendt u zich best naar dekreta-
rid Joban Van Herrewegbe, Jan 
Van Aelbroecklaan 16 in 9050 
Gentbrugge, uL: 091/230.35.25 

^ ^ ^ 



MEIELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 11 DECEMBER 

BESTSELLER 
Amerik. triller van John Flynn (1987) met James Woods en Brian 
Dennehy. Politiedetektive Dennis Meechem schreef een ophefma
kend boek over een gewaagde diefstal en is sindsdien op zoek 
naar een nieuw onderwerp. Een rare snuiter doet hem een vreemd 
voorstel... (TV 2, om 23u.20, BBC 2, om 23u.l0) 

Jam&i Wood en Brian Dennehy ui t)e ireeinde Amerikaanse 
triller Bedt Seller. Zaterdag 11 december om 23ii.lO op BBC 
2, en om 23u.20 op TV 2. 

HOUSE OF GAMES 
Indrukwekkend regiedebuut van auteur David Mamet over een bril
jante vrouwelijke psichiater die één van haar patiënten met zware 
gokschulden wil helpen. Goede vertolkingen van Joe Mantegna en 
Lmdsay Crouse (de echtgenote van Mamet). (VTM, om 23u.25) 

ZONDAG 12 DECEMBER 

GREAT EXPECTATIONS 
Een weesjongetje ontmoet op een kerkhof een ontsnapte boef en 
wordt later dankzij diens vrijgevigheid een rijke heer. Prachtige ver
filming van de roman van Charles Dickens door David Lean (1946) 
met schitterende vertolkingen van John Aülls, Valene Hobson en 
Alec Guinness. (VTM, om 14u.50) 

MAANDAG 13 DECEMBER 

THE FALCON STRIKES BACK 
Michael Arlen kreeerde in de jaren 1940-50 het personage van de 
minzame detektive „The Falcon ". Zijn belevenissen zouden als uit
gangspunt dienen voor 16 films van een meer dan gemiddeld niveau. 
Een selektie van deze films loopt deze week op BBC. (BBC 2, om 
7u.55) 

DINSDAG 14 DECEMBER 

THE ODD COUPLE 
Geslaagde verfilming van de komedie van Neil Simon over twee 
gescheiden mannen die samenwonen: de slordige Oscar (Walter 
Matthau) en de uiterst stipte en nette Felix (Jack Lemmon). La
ter werd deze film van Gene Saks uit 1968 bewerkt tot een even 
suksesvoUe TV-serie, met Jack Klugman en Tony Randall in de 
hoofdrollen. (BBC 1, om Ou.lO) 

WOENSDAG 15 DECEMBER 

DICK TRACY 
Parodische gangsterfilm uit 1990 naar de strip van Chester Gould. 
De slechterikken worden uitstekend vertolkt door Al Pacino, Dustin 
Hoffman, James Caan en Paul Sorvino, terwijl Madonna geknipt is 
voor de rol van „vamp" die de integere detektive moet verleiden. De 
grote verdienste gaat evenwel naar Warren Beatty: regie, produktie 
én hoofdrol! (VTM, om 20u.30) 

PARLA MI D'AMORE 
Koen Crucke staat al 25 jaar in het vak. Om dat te vieren zingt hij 
tien nummers uit zijn Spaanse en Italiaanse repertoire en blikt hij 
terug op zijn loopbaan aan de hand van foto's en herinneringen. (TV 
1, om 20u.30) 

DONDERDAG 16 DECEMBER 

MOONSTRUCK 
Uitstekende, met drie Oscars onderscheiden, film van Norman Jewi-
son uit 1987. Terwijl haar verloofde in Sicilië een bezoek brengt aan 
zijn zieke moeder, begint de jonge weduwe Loretta een verhouding 
met diens jongere broer. Een juweel van een film, met schitterende 
vertolkingen van Cher, Nicholas Cage en Olympia Dukakis. (BBC 
1, om 22u.30) 

VRIJDAG 17 DECEMBER 

HET MEISJE VAN DE LUCIFERFABRIEK 
Fins sociaal drama van Aki Kaurismaki (1990) met Kari Outinen 
en Elina Salo. Iris, een arbeidster in een luciferfabriek, kan thuis 
helemaal niet opschieten met haar schoonvader. Wanneer ook haar 
minnaar haar onheus begint te behandelen, besluit ze zich te wre
ken... (TV 2, om 22u.30) 

WILDSCHUT 
Nederlandse misdaadfilm van Bobby Eerhart (1985). Hidde Maas 
en Jack Monkau spelen twee boeven die in een afgelegen hoeve het 
gezin van Josse de Pauw gegijzeld houden. Een vaak onderschatte 
Nederlandstalige film, met een opmerkelijke rol van Werther van der 
Sarren als de ,,dorpssherifF" met John Wayne-allures. (Ned. 2, om 
23u.27) 

KONFRONTATIE TUSSEN KULTUREN 
Ang Lee won met het scenario 
voor Pushing Hands en The 
Wedding Banquet de prijs van 
de Nationale Scenariowedstrijd 
van het Governement Informa
tion Office van Taiwan. Het is 
dankzij dit geld datzij zijn eer
ste langspeelfilm kon draaien. 
Voor wie vrijdag j.l. op BRTN 
2 naar die erg indringende en 
soms ook leuke eersteling Pus
hing Hands uit 1991 keek, is 
de naam van regisseur Ang Lee 
dus niet vreemd meer. 

THE WEDDING BANQUET 
Na de selektie van Pushing 
Hands voor het Festival van 
Berlijn, kon Ang Lee in 1992 
eindelijk The Wedding Ban
quet draaien. Die kreeg de Gou
den Beer op het Festival van 
Berlijn 1993, Prijs van de Kri
tiek op de festivals van Sidney 
(1993) en DeauvÜle (1993) en 
de Prijs van het Publiek op het 
Festival van Locarno (1993). 

En eigenlijk was dit allemaal be
ter aan Pushing Hands ten deel 
gevallen, want dat was gewoon 
een betere en smaakvollere film. 
The Wedding Banquet is soms 
over het randje van het vulgaire 
en is niet echt meer een kon-
frontatie tussen kuituren. Het is 
eerder een sociale botsing. Alles 
draait om de homofiele Ameri
kaanse burger Wai-Tung Gao en 
zijn vnend Simon. Gao zou vol
gens zijn ouders in Taiw^an, die 
onwetend zijn van zijn geaard
heid, een vrouw moeten nemen. 
Simon voelt dat de Chinese tra
ditie erg belangrijk is voor zijn 
vriend en een hu-welijk wordt 
gearrangeerd met Wei-Wei, die 
illegaal in Brooklyn huist, en 
•wat graag een verblijfvergun-
ning zou krijgen. Misrekening, 
de ouders willen het huweUjk bij
wonen. En geen burgerlijk hu
welijk, maar een groots, waarop 
heel NY is uitgenodigd. Dan 
ontstaat er een wirwar waaruit 
je nog nauwelijks wijsraakt en 
met soms erg boertige humor ge-

De prind Siddhartha 

lardeerd. Een zedenkomedie ja, 
maar niet van de beste. 

BERTOLUCCI 
Bernardo Bertolucci, de man 
die ons Ltut Tango in Pari), Nove-
cento en The Lut emperor schonk, 
is terug naar het Oosten ge
trokken om Little Buddha te 
maken. 

Reeds in 1991 had hij een ont
moeting met de Dalai Lama die 
hem zijn zegen gaf voor het sce
nario. Toen kreeg hij van het 
koninkrijk Buthan (niet meer 
dan tweeduizend toeristen per 
jaar) toelating om daar te fil-

SATERDAG 

AHASVERUS 

,JUini4)ter Claed dreigt met mi
litair optreden", las Ahasverus 
Van de muziekkapel van de 
Gidsen? 

© 

Milieujongens zijn bang als 
Wuustrwezels 

© 
Racisme in Oostenrijk: 
Jodelhaat . 

© 
E r zijn te •weinig frankjes in 
omloop. 

Daa r moet de SP maar wat 
aan doen! 

© 
Ruimte-teleskoop is maar 
Hubble-bubble 

© 
Zetduivel: 
Eutanazi 

© 
't Is uit met Zappan! 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren. 

Ook grote maten aanstonds beschikbaar. 

UNIFORMEN EN CE*REIVIONIEKLEDING 
in grijs en zwart. . 

• 
IVIogelijke retouches worden dadelijk uitgevoerd 

terwijl U een tas koffie of pilsje drinkt. 

A l 2 BOOMSESTEENWEG 35 AARTSELAAR 

men, en in het Boeddistische 
klooster van Paro Dzong. 

Eens die bolwerken genomen, 
kon hij beginnen met het ruim 
twee uren durende verhaal over 
een Amerikaans jongetje en een 
oude monnik, die gelooft dat het 
kind de reïnkarnatie is van zijn 
meester. De oude lama koestert 
aan de ene zijde een grootvader
lijke liefde, cian de andere kant 
enorm respekt voor het kind. 

AMERIKA EN HET 
OOSTEN 
Als lama Norbu in Seattle bij de 
familie Konrad komt aanzetten, 
om hen te vertellen dat hij ge
looft dat hun zoontje Jesse de 
reïnkarnatie is van zijn geres-
pekteerde meester, zijn deze, na 
een aanvankelijk scepticisme, 
later toch bereid hem te volgen 
in zijn gedachtengang. Jesse 
kan schoollopen bij de monni
ken en leert aldus de leer van 
Boeddha kennen — en ook de 
kijker krijgt dit in mooie, le
vendige, poëtische, schitterend 
gemciakte beelden voorgescho
teld. Een ietwat naïeve inleiding 
tot het boeddhisme zou je het 
kunnen noemen. 

Vader Konrad die het even erg 
moeilijk heeft in zaken, besluit 
op het voorstel van de lama in 
te gaan en vergezelt zijn zoon 
naar Buthan. Voor het kind is 
dit het begin van een wonder
baarlijke tocht. Want nog twee 
kinderen zullen opstaan, om te 
zeggen dat zij de reïnkarnatie 
zijn. Een tocht doorheen een 
geheel andere wereld en een 
tocht doorheen de tijd, naar de 
oorsprong van het boeddhisme 
en het magische hof van prins 
Siddhartha (Keanu Reeves in 
een sterke roll) . lïen reklame-
jongen noemde Little Buddha 
een sprookje voor het kind in 
ons voWassenen, en gelijk had 
hij, ^vant na een wat traag be
gin en een ietwat overdonde
rend middendeel, komt een laat
ste half uur van onwezenlijke 
diepte en schoonheid. 

Willem Sneer 
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OVERLOPERS 

O o k in de C V P zijn eigen ve rko -
zenen gebeurl i jk on t ev reden en 
ver la ten ze die par t i j . O p nat io
naal vlak is er de b e k e n d e over
s tap van J a n Ver roken (oud 
CVP-frakt ie le ider in de K a m e r ) 
naa r de gemeente raadsf rak t ie 
O.K. in O u d e n a a r d e . In deze 
4 -koppige fraktie zetelen even
eens twee VU- leden . 

S inds deze m a a n d wil ook in he t 
A n t w e r p s p o l d e r d o r p S t a b r o e k 
Tony Bresseleers , zowel als lid 
van de C V P als in zijn m a n d a a t 
van C V P - s c h e p e n , zijn „par t i j 
b roede r s " ver la ten . Vanaf 1 ja
nua r i '94 zal hij als onafhan
kelijk raadsl id in de gemeen te 
r aad zetelen. „De begroting '94 
'u in ontwerpvorm voor mij op tal 
van punten onaanvaardbaar", zegt 
Bresseleers . 

O n d e r t u s s e n ver leende 
o u d - C V P - s c h e p e n Staf Geyse -
m a n s uit Ber laa r zijn volledige 
m e d e w e r k i n g o m samen met 
W a k e r Lu3rten de gemeentel i jke 
verkiezingsstr i jd in te gaan met 
een VU-kandida ten l i j s t . Als w e 
nu het e x - C V P - g e m e e n t e r a a d s -
lid te A n t w e r p e n nog aanha len 
da t r ecen t die part i j verliet, dan 
k o m e n w e tot een tr io CVP-u i t -
s t appe r s in één provincie . 

Leo R. Puissant , Berlaar 

KINDERBIJSLAG 
FEDERALISEREN 

Prof. Van Meche len en de Bond 
van Gro te en J o n g e Gezinnen 
eisen terecht da t de kinderbi j 
slag gefederaliseerd word t . In
derdaad, gezinnen met k inderen 

worden 3 maal gepakt door De-
haene en Co: minder kinderbijslag 
+ verhoging BTW + energie uit in
dex. Géén enkele Vlaamse partij 
kan hieraan voorbijgaan ! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

RECHTZEHING 

In de brief van J a n D e Dier ,sr 
( W e d e r w o o r d 2 dec . j.1.) is het 
w o o r d niet weggeval len . D e 
laats te pa rag raa f van zijn brief 
Aanval len moet als volgt gele
zen w o r d e n : 

,,Hij (de Vlaamse minis ter -pre
s ident) en zijn ministers , vooral 
minis ter J o h a n Sauwens , doen 
het momentee l goed, z o n d e r on
nodige geldverspil l ing, en als 
da t niet zo blijft, r i skeren ze, 
demokra t i sch gezien, niet her 
ve rkozen te w o r d e n . " 

ZAVENTEM 
Dit jaartje zit er w e e r bi jna 
op, dit jaartje dach t ik ook iet 
, ,Vlaamser" g e w o r d e n te zijn, 
zoch t k o n t a k t met fiktieve Vla
mingen in Z a v e n t e m . 

W a n d e l d e door deze eens 
Vlaamse gemeen te en moest 
toch even n a d e n k e n . Is er wel 
een Vlaamse parti j in Z a v e n 
tem ? D e verf rans ing is hier b in
n e n g e d r o n g e n . D e franstalige 
, ,Belg" zag, k w a m en bleef, en 
w a a r o m ? 

Bordjes die men enkele jaart jes 
geleden niet dur fde te plaatsen 
zijn nu scher ing en inslag. , ,A 
Vendre ", , ,A Louer" , enz.. . 

Ik, als a rbe ide r en als ve rmoe
delijk , ,koning in het land de r 
bl inden, w a a r i k één oog h e b "..., 
ik pas mij aan w a n t ik w e r k 
in Leuven , en da t w a s ooit ook 
„Vlaams" . 

„Vlamingen , pas u aan of ver
huis" . 

A. O p h a l v e n s , Z a v e n t e m 

D e redaktie ontvangt 
g raag brieven van lezers. 
Naamloze, sclield- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

Brieven worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

% 

' de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ / IB 9200 sohoonaardo 

^ ' dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enve loppen 
rx enve loppen 
ket t ingformulieren 
boekd ruk 
direct ma i l 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds mime l̂ ortingen 
- Kwaliteitsprodul<ten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAL5r 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06,64 

Freddy en Cecile 

Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 

8211 Aartrijke-Zedelgem 

S 050/20.08.50 

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

P V B A 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kostuums naar maat 

f Vsermees 
^ J L / Steenhouwersvest. 52 
' ^ - - ^ • ANTWERPEN 

. ' DEVRIESE ^ , 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
*̂ v 050 35 74 04 .-^ 

H^ 
N.V. ZAKENKAhTTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Brood- en 
banketbaklterij 

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 BOECHOLTT 
Makelaars in 
VERZEKERINGEN 
KREDIETEN 
BELEGGINGEN 
IMMOBIUEN 
0 3 / 4 5 5 . 7 4 . 6 7 (455.21.88) 

EEN 
ABONNEMENT 

IN WIJ EN 
DE TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

Bmgge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaaois 
Ontmoetingscentniin 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

Restaurant «ültjl» 
(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 aperitief gratis i 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRrrUUR 

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 
NIEUWELMN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

OUDEJAARSAVOND KERSTAVOND 
* 

Terrine van zalm en paling 
Fijn bladerdeegjejnet 

kleine schaataiêren 
* 

Kreefije in korianderboter 
* 

Jongefazant 
op zijn Brabants 

Kerststronk 

Versnaperingen 

ï.500jr. 
Gelieve te 
reserveren 

Trio vismoesjes 

Mozaïek van kreeft 
verrijkt met lavendelparfum 

«r 
Noorse zalmmoot in papillote 

V 
Lamszadel in tvintertooi, 

graannjosterdsausje van Meaux 

SintSihersterhartJe 

Snoepjesschotel 

l.óOOfr. 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lidkaart 
één aperitief gratis. 

^ 

Het ^alinö^uij^ 
SodGit 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Ërugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaariijks veriof december De familiezaak met traditie 
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NIEUWE TECHNOLOGIE UIT LIMBURG: 

GEEN TELEFOON? WEL CD-I! 
Ab u vandaag naar muziek Lubtert dan komt deze hoogst 
waaréchijnLljk van een Compact Dbc (CD). De naald van 
uw oude platenspeler werd vervangen door een laserstraal, 
analoge opnamen werden digitaal, winkels waar men nog 
vinylplaten verkoopt zijn zo goed als onbestaande. 
Nu zowat half Vlaanderen in het bezit id van een CD-spe-
ler, gooit Philips een nieuw produkt op de markt: de 
Interaktieve CD (CD-I). De techniek blijft dezelfde, de 
mogelijkheden worden sterk uitgebreid. Eén CD-speler 'u 
nu voldoende voor het beluisteren van je favoriete muziek, 
het bekijken van je leukste foto's en van de betere films 
en het interaktief werken met een kompleet gamma van 
ontspannende en edukatieve programma 's. 
Wij hadden de mogelijkheid .om één week lang met deze 
techniek kennis te maken. 

H et systeem werkt op onge
veer dezelfde wijze als een 
CD waarop muziek staat. 
Opnieu-w wordt gebruik 

gemaakt van een laser die de 
informatie, opgeslagen op een 
CD, afleest. Voordeel van deze 
metode ligt in het feit dat er geen 
fysiek kontakt meer bestaat tus
sen apparatuur en informatie
drager. Bij de oude LP's leed 
het materiaal onder de wrijving 
tussen naald en plaat. 
De informatie op CD wordt op
geslagen in sektoren, niet meer 
in een spiraalvormige groef. Zo 
wordt het mogelijk om infor
matie (bv. een bepaald liedje) 
snel terug te vinden: de laser
straal zoekt de geschikte sektor 
en leest hem af. 

Het vernieuwde bij de CD-I 
ligï in de mogelijkheid om zelf 
te bepalen hoe je met een ge
geven programma gaat werken. 
Vandaar dat ook de technolo
gie de vermelding ,,interaktief" 
meekreeg. Op deze wijze kom-
bineert de CD-I bewegend en 
stilstaand beeld, tekstinforma
tie en geluid op één drager, de 
CD. Het apparaat kan aange
sloten worden op de eigen TV 
en stereo-installatie. Multi-me
dia in de huiskamer dus. 

DAENS 
De eerste film die op C D 
verschenen is, is de veel ge
lauwerde Daens van (toe
val?) de Limburgse regis
seur Conincx. 

Voor het afspelen van films 
dient de CD-I-speler uit
gerust te worden met een 
speciale module. Deze stelt 
het toestel in staat om be
wegende beelden te laten 
verschijnen over de totale 
beeldgrootte van het 
TV-scherm. Met de gewone 
CD-I was dat nog niet mo
gelijk. NadeHg voor het af
spelen van films is de be
perkte opslagkapaciteit van 
de C D : voorlopig kan er 
slechts 74 minuten bewe
gend beeld op het plaatje, 
wat betekent dat bijna elke 
speelfilm op twee CD's zal 
verschijnen. 

Paramount Pictures heeft 
een kontrakt afgesloten 
voor de relesise van een 
50-tal filmsuksessen op CD. 

Binnenkort zullen in de vi
deoteken naast de ver
trouwde videokassettes dus 
ook films op C D kunnen 
gehuurd worden. 

DIT IS VLAAMS! 
Nadat het CD-formaat door alle 
andere elektronikaproducenten 
van Philips werd overgenomen, 
kon gedacht worden aan de uit
werking van andere mogelijk
heden met het blinkend plaatje. 

De Philipsvestiging van Has
selt werd belast met de uitwer
king en de produktie van de 
CD-I. Na vijf jaar ontwikke
ling mag het resultaat er we
zen. (Beschikt Limburg — aldus 
een Vlaams minister — nog niet 
over de telefoon, in de provincie 
werd dan toch maar fijn dit 
neusje van de spitstechnologi-
sche zalm ontwikkeld!) 

Momenteel zijn er wereldwijd 
een goede 100.000 eksemplaren 
van de speler verkocht, waar
van 40.000 in Europa. Tegen 
eind '94 zouden 1 miljoen ek
semplaren van de speler gesle
ten moeten zijn. 

Ook voor de produktie van soft
ware (de programma's) werden 
kontrakten afgesloten met een 
vijftal ondernemingen van bij 
ons. Wereldwijd zijn er meer 
dan 850 bedrijven rechtstreeks 
betrokken bij de CD-I business. 

Volgens marktonderzoek zou
den bij elke verkocht speler ook 
12 programmatitels verkocht 
zijn. Gebruikers zouden gemid
deld twcialf uur per week in de 
weer zijn met het apparaat. Tot 
52% daarvan zou in familiever
band gekeken worden. 

Naast de muziek- en foto-CD's 
— die ook op het apparaat kun
nen afgespeeld worden — zijn er 
momenteel een goede 120 titels 
die specifiek zijn uitgebracht 
voor CD-I, bijna 40 ook in het 
Nederlands. Grofweg zijn de 
programma's onder te verdelen 
in twee kategorieën: „ontspan
ning" en „informatie en eduka-
tie". 

ONTSPANNING 
De lijst met ontspannende ti
tels is duidelijk het meest uitge
breid, tenminste als \ve ook de 
kleuter- en kinderprogramma's 
daarbij rekenen. Het betreffen 
hier hoofdzakelijkj spelletjes. 
Kleuters kunnen op die manier 
ondermeer kleuren, puzzelen, 
liedjes meezingen, op avontuur-
en ontdekkingstocht gaan. 

Op geregelde tijdstippen kan 
het kind ingrijpen in de verhaal-
struktuur, bv. als er gevraagd 
wordt met wie van de persona
ges in een tekenfilm het kind 
het hefste zou meegaan of-welke 
^vinkel het op zijn rondreis door 
de stad wil aandoen. Tijdens de 

CD-I: nog voor het begin van de 2Lite eeuw midtimedui in de htiutkamer. 

reis door de C D wordt het kind 
aangezet tot aktieve medewer
king bij het programma. 

Voor oudere kinderen (jonge 
volwassenen?) bestaan er spe
len zoals je die ook kan vinden 
voor de meer gekende spelkom-
puters. Nintendo heeft voor zijn 
spelen trouwens een kontrakt 
met Philips kunnen afsluiten. 

De CD-I maakt het bv. mogelijk 
om uw eigen tennistoernooi op 
Wimbledon te spelen, kompleet 
met kommentaar van een ken
ner. Naast algemeen bekende 
spelen zoals schaken, flipperen 
en golf zijn er ook futuristische 
spelen op de markt waarbij de 
meest gruwelijke figuren „on
schadelijk" dienen te worden 
gemaakt. 

Wij zijn geneigd ook de spe
ciale interaktieve muziek-CD's 
bij ontspanning te plaatsen. Van 
enkele groten in de muziek
geschiedenis krijgt de gebrui
ker Uciast de muziek ook beeld, 
tekst en biografie voorgescho
teld. Voor wie van karaoke houdt 
misschien een aanrader. 

INFORMATIE EN 
EDUKATIE 

Naast de edukatieve waarde 
die sommige kinder-CD's be
vatten, is er ook een aantal 
doe-het-zelf-kursussen op de 
markt. Leren gitaar spelen, 
foto's maken of tuinieren, het 
kan allemaal. Het interessante 
van de techniek is dat je dingen 
kan uitproberen zonder daarom 
extra kosten te moeten doen. 

Zo is het bij de fotokursus per-
fekt mogelijk om honderden 
foto's te maken waarvan je da
delijk het resultciat te zien krijgt 
zonder daarom films te moe
ten kopen. Voor het inrichten 
van uw tuin is geen architekt 
meer nodig: het resultaat komt 
in beeld. 

Bijzonder boeiend zijn de 
kunstprogramma's. Goed ge
maakt en uitstekend gedoku-
menteerd. Ook bij deze pro
gramma's bepaalt de gebruiker 
zelf wat hij wU zien, hoe hij dat 
wil zien en hoelang. Deze CD's 
zullen met name in het onder
wijs zeer gesmaakt worden. 

Tenslotte willen wij nog even 
wijzen op het bestaan van een 
26-delige encyklopedie die sa
mengeperst is op één CD. Voor 
informatie kan gezocht worden 
op trefwoord, op thema, op 
tijdsperiode,... Sommige onder
werpen (bv. W O II) zijn ver
gezeld van een filmpje, van een 
fotoreportage, van statistische 
tabellen, een lijst met aanver
wante voorwerpen,... Tevens 
bevat deze encyklopedie een 
volledig verklarend woorden
boek. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK 

Zonder gesponsord te worden 
door de producent (voor het 
schrijven van dit artikel) dur
ven wij stellen dat werken met 
het apparaat zeer eenvoudig is. 
Het apparaat kan bediend -WOT-
den met 4 knoppen. De kans 
dat je er verkeerde dingen mee 
uithaalt is vrijwel nihU. Het ge
vaar dat dingen van de schijf 
gewist worden bestaan niet. 

Niet alle aspeken van het sys
teem konden echter onze in
stemming wegdragen. In de eer
ste plaats het beperkt aantal 
Nederlandstalige programma's. 
Philips verzekerde ons wel dat 
hieraan gewerkt wordt: het aan
tal Nederlandstalige titels zal 
sterk in omvang toenemen. Zo 
zal binnenkort ook een Neder
landstalige encyklopedie op de 
markt komen. 

Wie vertrouwd is met een kom-
puter zal ook merken dat de 
CD-I trager is. Traag is in dit 
kader natuurlijk een relatief be
grip. 

Eerder spijtig is ook het feit dat 

deze techniek vooralsnog niet 
toelaat zelf dingen op CD te zet
ten. De angst om op deze ma
nier teveel auteursrechten ver
loren te zien gaan, zit er goed 
in. 

KASSA 

Tenslotte gaat onze aandacht 
naar de prijs van het appa
raat. Die is lager dan de in-
troduktieprijs van de gewone 
audio-CD-speler (bijna 40.000 
fr.). Wie zo nog geen apparaat 
in huis heeft, kan dan ook de 
aankoop van een CD-I speler 
overwegen. Deze speler kost 
rond de 20.000 fr., zonder de 
module die het mogelijk maakt 
ook fims op het toestel af te 
spelen. Voor deze module moet 
nog bijna 10.000 fr. ekstra op
gehoest worden. 

De prijs van de programma's 
ligt tussen de 900 en 2.100 fr. 
Niet echt goedkoop, al wordt 
voorlopig bij aankoop van een 
speler een programmapakket 
.ter waarde van 12.000 fr. gratu 
bijgeleverd. 

Toch zal Philips rekening moe
ten houden met het prijsvraag
stuk vidl het haar verkoopsdoel 
eind '94 bereiken. 

Al met al leek de CD-I ons 
evenwel geslaagd te noemen. 

(gv) 

^ 1 ^ 

c» Philips heeft voor vragen over 
de CD-I een dpeciaU infolijn op
gericht: 021702.04.04. 

DONDERDAG 9 DECEMBER 1993 


