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" VREDE IN BOSNIË 
Maar lust Karadzic die wel? Biz. 3 

B SINTERKLAAS 
Een hulpsint spreekt. B t 4 

^ TELENET-VIAANDEREN 
Het gevecht om de kabel is begonnen. Biz. 5 

-i EEN EUROPA VAN 
SPOORREGIO'S 

Een oplossing voor de NMBS? Biz. 6 en 7 

-< PLEEGT VIAANDEREN 
ZELFMOORD? 

Repliek op Frans Van Mechelen. Biz. 8 

-J AMERIKAANS 
HOMONENVLEES 

J. Vandemeulebroucke klaagt aan. 
Biz. 9, 10, 11 

BRAND IN MOKUM 

A
ls oud-scout zal Jean-Luc 
Dehaene zich Brand m /Ho
kum, canon voor 4 stemmen, 
herinneren. Vandaag is het 

net alsof zijn regering deze aan het 
zingen is, maar niet zoals het 
hoort. De premier die harmonie 
zou moeten brengen laat zijn 
kwartet maar brallen. PS-voor-
zitter Busquin beschikt blijkbaar 
over het scherpste gehoor, hij 
vond als eerste dat de kristen-
demokraten een kakofonie ten 
beste geven. 

Waar zijn onze politici toch mee 
bezig? Het is de veelgehoorde 
vraag. De indruk dat het tussen de 
federale regeringspartijen niet 
meer botert krijgt met de dag 
meer vorm. CVP-voorzitter Van 
Hecke heeft de premier een ini
tiatief gevraagd maar deze wuift 
de kritiek hooghartig weg. Ook de 
Vlaamse regering komt niet uit de 
verf. Er dienen zich nochtans ge
noeg aktiepunten aan om kordate 
beslissingen te nemen. 

Bij gebrek aan wat beters grijpen 
ministers (Colla, Vande Lanotte) 
naar bekentenissen die in de fa
miliale sfeer thuishoren. Andere 
excellenties, zoals Justitieminis
ter De Clerk in het Bende-dossier, 

nemen betwistbare beslissingen; 
Elio Di Rupo vindt Telenet-
Vléianderen maar niks; Verkeers
minister Daerden ziet liever Sie-
mens-treinen rijden, terwijl de 
Henegouwse PS deze van ACEC-
makelij w^enst. Ondertussen ste
vent de N M B S op een financiële 
ontsporing af en sukkelen de 
treinreizigers van de ene naar de 
andere spoorstaking. 

De eerste minister laat maar be
gaan, hij ziet er zo tevreden uit als 
de haan op de kerktoren, de be
spreking van de federale begro
ting is in alle rust verlopen. On
dertussen stapelen de speldeprik-
ken zich op. Ons moet men niet 
vertellen dat de Zaïre-rel zomaar 
uit de lucht is komen vallen. We
ken geleden doken Van Hecke en 
Delcroix plots in Kinshasa op, om 
•wat te doen? Nu voelt Tindemans 
zich geroepen om het Mobutu-
regime uit de impasse te helpen. 
Het is duidelijk dat de CVP aan 
het stoken is door zich op het 
terrein van de minister v£in Bui
tenlandse Zaken (SP) te begeven. 
Zou zij niet beter haar ex-minister 
Delcroix aansporen duidelijkheid 
te brengen inzake Ruanda? 

Van de weeromstuit pakt de SP 

HORMONENVLEES UIT DE V.S.: 

KOMT HET OF KOMT 
HET NIET? 
Sindi) het apLuiten van de GATT-Uruguay-ronde in 199'^ 
beschikken de voorötanderd van het gelegaLueerd gebruik 
van een (beperkt) aantal (gedlachts) hormonen In de 
Europese Unie over een nieuw Iruitrumentaruim. om de 
Europese Unie er toe te verplichten het totaal-verbod op het 
gebruik van hormonen In de Europese veeteelt te herzien. 
De strijd tussen voorstanders van een gecontroleerd gebruik 
van hormonen en dezen die zich kanten tegen elke vorm van 
hormonengebruik groeit stilaan naur een nieuw hoog
tepunt toe. 

V
olksunie- E u r o p a r l e m e n t s 
lid Jaak Vandemeulebroucke 
volgt de toes tand op de 
voet . O p 6 n o v e m b e r jl. 

o rgan iseerde hij in he t E u r o p e e s 
Pa r l emen t een s tud iedag w a a r 
hij bas i sbewegingen zoals de 
w e r k g r o e p Werve l , de B B L , de 
K.A.V., de v z w Pla t te landsont 
wikke l ing en de D e r d e W e 
re ldbeweging Coopibo confron
t ee rde met vertegen-woordigers 

van de Cl in ton- reger ing en de 
V.S.-vleesexporteurs . Deze 
week publ iceer t hij een ophef
m a k e n d dossier waa r in hij de 
V.S . -a rgumenten één voor één 
weer legt . Voor W I J een af
doende r e d e n een hele k a t e r n 
aan deze p rob lemat iek te -wij
den . 

staatssekretaris Moreels aan over 
fraude bij ABOS, de CVP is het 
dan weer niet eens met Colla over 
een vorm van numerus clausus 
voor artsen, SP-minister Van den 
Bossche in de Vlaamse regering 
stelt dan weer andere maatregelen 
voor. 

O p de achtergrond van deze stro-
vuurtjes doemt de schaduw van 
een pijnlijke ekonomische toe
stand op en rijzen vragen over de 
toekomst van de Sociale Zeker
heid. Wat het eerste betreft be
looft de federale regering vi'einig 
goeds, dé zorg van Dehaene gaat 
nu uit naar het halen van de 
Maastricht-norm ten koste van 
impulsen voor tewerkstelling. 
Wat de hervorming van de SZ 
betreft wordt het duidelijk dat de 
socialistische partners, en dan 
vooral de Franstalige, op een an
dere golflengte zitten. Kan De
haene nog wel met hen verder 
regeren? 

Vreemd is dat tegenover deze ka
kofonie geen oppositie-koor 
klinkt. In het begrotingsdebat wa
ren de VLD-tenoren afwezig. 
Hielden zij zich opzetteUjk koest? 
Zitten zij nog ,,de kater van De 
Croo" te verteren of bereiden zij 
een regeringswissel voor? Agalev 
laboreert aan een inwendige kuur. 
Het Vlaams Blok werkt in alle 
stilte aan een face lift. Haar kam-

(leed verder biz. 9) 

pagne voor ledenwerving (die 
soms in drievoud bij VU-mensen 
in de bus viel) lijkt wel van een 
postorderbedrijf te komen. 

Bij de Volksunie werkt de nieuwe 
Wetstraat-garde zich gestaag in, 
ondertussen wordt de partij van 
onderuit vernieuwd. Afdelings-
en arrondissementsbesturen mo
gen op tal van nieuwe gezichten 
rekenen, de voorzittersverkiezing 
wordt voorbereid. Eens deze 
voorbij kan het grote werk be
ginnen. 

Onze maatschappij evolueert 
snel. Het is duidelijk dat de po
litieke partijen steeds minder vat 
krijgen op de gebeurtenissen, zij 
reageren traag. De wetten die zij 
ontwaerpen worden deskundig 
omzeild. Twee voorbeelden. Nog 
voor een milieuheffing toegepast 
wordt, werd de overheid gepas
seerd door een eigengereide ver-
pakkings- en drankenindustrie 
voor het ophalen en verwerken 
van verpakkingen. Ondanks re
gionale, federale en Europese 
wetgeving i.v.m. de vetmesterij is 
invoer van met hormonen be
werkt buiten-europees vlees niet 
tegen te houden. 

J a , het brandt in Mokum, maar 
een beleid om te blussen is er 
niet. 

Maurits Van Liedekerke 

De dtrijd tegen de illegale hor
monen duurt voort. Nu echter 
willen de VS vlees, behandeld mét 
hormonen die door de Europese 
Unie verboden zijn, invoeren. 
Kan dat zomaar? 
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• Een tiental Belgen en Ru-
andezen heeft formeel 
klacht ingediend tegen ex-
minister van Defensie Leo 
Delcroix (CVP) wegens na
latigheid en het niet verlenen 
van hulp aan personen in 
gevaar. Zo'n veertig perso
nen, die zelf of in hun familie 
onder de volkerenmoord in 
Ruanda te lijden hadden, 
hebben zich bovendien bur
gerlijk partij gesteld. Ze zijn 
ervan overtuigd dat Del
croix weet had van de op 
handen zijnde genocide. 

• Het uitvoerend komitee 
van Agalev stelt de partij
leden die tot de redaktie of 
de raad van bestuur van het 
onafhankelijke tijdschrift 
Ecogroen behoren voor de 
keuze: hun funktie opheffen 
of uit de partij gezet worden. 
Het komitee kan het niet 
verdragen dat licogroen 
vlak voor het Agalev-kon-
gres de partij beschuldigde 
niet Europees geld te sjoe
melen. 

• Met een uiterst nipte 
meerderheid van nog geen 
tienduizend stemmen op een 
totaal van 1,6 miljoen sprak 
Ierland zich in een referen
dum uit voor het recht op 
echtscheiding. Het zeer ka-
tolieke Ierland w^as de laat
ste EU-hdstaat waar het ver
bod op scheiden in de grond
wet stond. 

• Om verdere scheuren, 
breuken en ruzies binnen de 
meerderheidspartijen te ver
mijden, pleitte CVÏP-voorzit-
ter Van Hecke voor meer zelf
beheersing, hetzelfde won
dermiddel waarmee de paus 
aids wil bestrijden, en een 
speciale vergadering van de 
voorzitters en de fraktielei-
ders van de meerderheid. 

• Premier Dehaene gaf zijn 
voorzitter meteen een lesje 
in zelfbeheersing, door diens 
laatste vraag nog diezelfde 
dag overbodig te noemen. 

•I Als men de gewezen 
Abos-baas Antoine SaintraitiL 
mag geloven, hangt de CVP 
trouwens nog een hele rist 
Abos-schandalen boven het 
hoofd. Volgens Saintraint 
zijn er de afgelopen twintig 
jaar tientallen voor de Derde 
Wereld bestemde miljarden 
verspild. 

• Daarom pleit Saintraint 
voor een parlementaire on-
derzoekskommissie, maar 
vreest dat men zoiets niet zal 
aandurven omdat er teveel 
viezigheid boven water zou 
komen. „Ik kan u verze
keren dat dat niet plezant 
zou zijn voor de CVP", zei 
Saintraint aan De Morgen. 
Want, „het ABOS, dat is de 
CVP-maffia". 

• Van aüe studenten die in 
Vlaanderen naar een unief 
trekken, behaalt ruim 60% 
het kandidatuurdiploma. In 
het eerste jaar slagen 47,8% 
van de studenten, en na twee 
jaar heeft 39% de eerste twee 
studiejaren achter zich. 
Meisjes slagen meer dan jon
gens, en 19-jarige starters 
doen het slechter dan 18-
jarige. De slaagcijfers ver
schillen ook sterk volgens 
studiegebied. 

GERUSTGESTELD 
Op vraag van PSC-senator Md-
quet bevestigde premier Dehaene 
dat er in deze regeerperiode 
geen nieuwe kommunautaire 
ronde komt die uitmondt in een 
nieuwe staatshervorming. Alil-
quet was ongerust geworden na 
enkele recente uitspraken van 
Van den Brande, die door de w^er-
kelijke grote baas van de CVP 
dus meteen w^eer op z'n plaats 
gezet werd: in de schadu^v. 

Milquet -wilde ook weten 
w^aarom er een passage staat in 
het regeerakkoord, die de op
richting voorziet van een se
naatskommissie "voor de •wer
king van de nieuwe federale 
strukturen". Vanuit zijn over
tuiging dat het regeerakkoord 
niet meer is dan een vodje pa
pier verduidelijkte Dehaene 
geen noodzaak te zien om deze 
kommissie op te richten. 
Daarom nam hij nog geen ini
tiatief terzake. Zich herinne
rend dat België een demokratie 
heet, voegde de premier djiar 
meteen Jian toe dat wanneer de 
Senaat een wens in die richting 
tot uitdrukking zou brengen, hij 
daar graag op in zal gaan. 

Dehaene wees er nog eens op 
dat zo'n mogelijks op te richten 
kommissie slechts de nieuw^e in
stellingen mag evalueren, en 
voorstellen doen voor bvb. een 
betere bevoegdheidsverdeling 
tussen federale overheid en 
deelstaten, die dan in een even
tuele latere faze van de her
vorming van de staat onder
zocht kunnen •worden. 

VOOR
OORDELEN 
Als verantwoordelijke excellen
tie voor de koördinatie van het 
migrantenbeleid in het College 
van de Vlaamse Gemeenschaps
kommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bracht 
VU-er Vic Anciaux een nieu^we 
versie van zijn Vooroordelen-
brochure in omloop. 
Deze brochure, getiteld Migran
ten over Belgen. Belgen over mi
granten, is verkrijgbaar bij de 
VGC, Sainctelettesquare 17, 
1210 Brussel, in een Neder-

lands-Turks-Arabische, en een 
Nederlands-Frans-Turkse ver
sie. Ze wil de in^woners van 
Brussel informeren en aanzet
ten van hun vooroordelen af te 
zien. 

De nieuwe brochure geeft een 
overzicht van zeven "Belgische" 
en zeven "allochtone" vooroor
delen. Ze is zakelijker en korter 
opgevat dan de vorige uitgave. 
Volgens Anciaux moet het 
nieu^ve Vlaamse migrantenbe
leid ervan uitgaan minder voor 
migranten te •werken, en meer 
mét migranten te •werken. 

NEDERLANDS 
Bij de ontvangst van de Prijs der 
Nederlandse Letteren uit de 
handen van koning Albert II, 
het Harry Mtduch zich erg on
gerust uit over de toekomst van 
de Nederlandse taal. 

Mulisch, die door een jurylid 
betiteld werd cJs "de Goethe van 
de Nederlandse literatuur", 
vond dat het Nederlands dui
delijk al in de gevarenzone zit. 
Ofschoon koning Albert het 
grootste gevaar voor het Ne
derlands in Europa situeerde — 
hij zei dat Europese integratie 
niet mag leiden tot kleurloze 
eenvormigheid of taalarmoede 
- , duidde Muhsch het Ame
rikaans als de grootste vijand 
aan: „de taalótrijd die we allemaal 
moeten leveren, gaat tegen het Ame-
rikaand". 

Muhsch vreest dat „over pakweg 
75 jaar het Nederlands zowel voor de 
Nederlander aL voor de Vlaming de 
tweede taal zal zijn." 

VLAAMS 
PARLEMENT 
De Vlaamse administratie heeft 
een boek klaargestoomd met de 
volledige officiële verkiezings
uitslagen van 21 mei jl. voor het 
Vlaams Parlement. Geïnteres
seerden kunnen een gratis 
exemplaar van de publikatie 
schriftelijk aanvraigen bij de Af-
dehng Gemeenten en Pro-vin-
cies. Markiesstraat I, 1000 
Brussel. 

ZUIVERE 
SYMBOLEN 
De Vlaamsbrabantse gemeente 
Opwijk heeft al enkele bekende 
zonen voortgebracht, zoals Clem 
de Ridder, ge^wezen voorzitter 
van het Davidsfonds, van het 
Egmontkomitee, mede-oprich
ter van het O W , en veelge-
lau-werd spreker op radikale 
Vlaamsnationale manifestaties. 
De Ridder hield bvb. de toe
spraak op de IJzerwake, de 
alternatieve IJzerbedevaart die 
het V N J in Steenstraat orga
niseerde. 

In Op^wijk •woont nog iemand 
die het tot bekende Vlaming wil 
schoppen: Paul Verhaevert, mo
menteel adjunkt-kabinetschef 
van de Nederlandstalige PS-
minister van Sociale Zaken 
Magda De Galan en in de ge
meente raadslid voor de SP. 

Verhaevert maakte zich vorige 
w^eek interessant door te pro
testeren tegen een citaat van een 
gedicht van De Ridder op een 
monument voor de gesneuvel
den en oudstrijders van beide 
w^ereldoorlogen. Verhaevert 
schreef de burgemeester van 
Op^wijk een brief waarin hij 
hierover zijn verbazing, erger
nis en woede tot uitdrukking 
bracht, omdat deze De Ridder 
„mee marcheerde in het bruin uni
form van de naxi-éympatióanten", 
„mee opriep om met de nazi'd mee te 
vechten tegen Rudland", en „nooit 
spijt heeft betuigd voor dit gedrag". 
Verhaevert pleit er verder voor 
om, als men kiest voor sym
bolen, „zuivere symbolen " te kie
zen. Hij •vindt het gedicht van 
De Ridder „een schande voor Op
wijk", en •vroeg om de inskriptie 
op het monument te laten ver-
•wij deren. 

De gemeenteraad van Op^wijk 
ging in gesloten zitting niet op 
dit aan boekverbrandingen her
innerende verzoek in. De Rid
der, die 25 jciar oud was in '46, 
zat na de oorlog een paar maan
den in de gevangenis, maar 
w^erd later in ere hersteld, en 
zelfs verheven in de Leopold 
Ill-orde. 

Voor het punt behandeld •werd, 
hadden de VU-gemeenteraads-
leden de zitting bij wijze van 
protest al verlaten. VU-raadslid 

'^^JfM--

Walter Van de Putte kondigde aan 
dat zijn partij uit het kartel lijst-
2000 stapt. Aan Het Nieuwsblad 
verklaarde hij: „Dit is de druppel 
die de emmer doet overlopen. Over dit 
teer punt werd met ons niet eens 
overleg gepleegd. Ook in het verleden 
werden wij door onze partners vaak 
over het hoofd gezien. Maar dit tart 
alle verbeelding. Wij gaan terug onze 
eigen weg." 

COPPIETERS 
In een gesprek met De Standaard 
noemde VU-er Maurits Coppie-
ters de kritiek van Agalev en de 
VU op zijn politieke vernieu-
•wingsprojekt te voorbarig. De 
grijze eminentie van de Volks
unie ontkende dat hij zich voor 
de kar van de SP heeft laten 
spannen. Integendeel: „Ook de 
SP moet af van een aantal verstarde 
verworvenheden. De SP moet zelfs 
meer door het vuur dan een andere 
partij. En dat zal in die kring ook 
weerstand oproepen. (...) Want „de 
SP 'u geplaagd door kliëntelisme en 
baronieën. De vernieuwing werd af
gestompt. " 

Coppieters betreurde dat Aga
lev- noch VU-leiding njiar zijn 
motivering keken. Veertig tot 
•vijftig akademici staan Coppie
ters bij met het aanreiken van 
ideeën. CVP-voorzitter Van 
Hecke, •wiens partij van het Cop-
pieters-projekt uitgesloten 
•wordt, vond de ideeën van de 
Vlaams-nationahst achterhaald: 
„het progressief front waaraan 
Mauritd Coppieters werkt, vertrekt 
van een negentiende eeuwse analyse 
voor de maatschappij van de een
entwintigste eeuw". 

Van Hecke verkavelt liever op 
z'n eigen manier: indi^viduele 
politici en bekende Vlamingen 
verleiden om "zijn" verruiming 
te steunen. Zo trok de CVP 
joernalisten aan als werkne
mers, leveren andere joernalis
ten hand- en spandiensten, bvb. 
•via de CVP-uitzendingen voor 
derden, viste men verloren ge
lopen groenen op, mogen be
kende juristen als deskundigen 
opdraven wanneer de media 
over interne CVP-vergaderin-
gen berichten, en duikt de naam 
van Vlaanderens bekendste 
koncertorganisator weer eens 
op als politieke verruimer. 

Wanneer er echt vernieu^wings-
daden gesteld moeten w^orden, 
•waarschuwt Van Hecke meteen 
om niet te hard van stapel te 
lopen: „Ik moet bij iedere ver
snelling nagaan of iedereen volgt. Zo 
vermijd ik dat de exponent van de 
restauratie mijn opvolger wordt". 

Voor een spelletje namen noe
men is men in de Tweeker-
kenstraat aan het goede adres. 
Maar echte politieke vernieu-
•wing zal van elders moeten ko
men. 

E KOTAKS 
De federale regering versoe
pelde vorige week de ekotaks-
^vetgeving. Recyklage kreeg de 
voorkeur op hergebruik. VU en 
Agalev hekelden deze woord
breuk van CVP en SP. 

Bij het goedkeuren van de Sint-
Michielsakkoord hadden groe
nen en Vlaams-nationalisten im
mers de garantie gekregen dat 
bij de uitwerking van de eko-
takswetgeving hergebruik een 
prioritaire doelstelling zou zijn. 
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Dat -woord werd niet gehouden: 
recyklage en hergebruik wor
den als gehjkwaardig be
schouwd, wat er volgens de 
Volksunie op neerkomt dat re
cyklage de voorkeur krijgt. 

OPEN
HARTIGHEID 
„VU-fraktieleider in de 
Vlaamse Raad, Paul Van Grem-
bergen, bekende eergisteren dat 
hij in de bebouw^de kom van 
Ertvelde •wel eens 55 km/u heeft 
gereden. VU-senator J a n 
Loones wachtte vorige -week 
niet bij het rode voetgangers
licht, en VUJO-voorzitter Si
gurd Vangermeersch vulde niet 
zo lang geleden zijn Go Pass in 
met uitwisbare inkt. De VU'ers 
zullen zich eerstdeicigs mogen 
verheugen in een parlementair 
debat over hun zonden. Wordt 
vervolgd!" 
Voor alle duidelijkheid: boven
staande is volledig uit de lucht 
gegrepen. Toch valt er een ver
gelijking te maken met de re
cente 'openhartige bekentenis
sen' van enkele vooraanstaande 
SP'ers: Marcel Colla is betrok
ken bij eutanasie bij zijn moe
der, Johan Vandelanotte zat aan 
de drugs, ... De VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad kan zich moeilijk 
terugvinden in deze manier van 
politiek voeren. Zij richtte zich 
met een open brief naar premier 
Dehaene. 
„ld het niet dringend noodzakelijk," 
vragen de VU'ers zich ai „dat u 
binnen uw regering appraken 
maakt over de didkretie waaraan 
minu)ter<igehouden zijn t.o.v. keuzcó 
die ze in hun persoonlijk leven ma
ken en die dtrijdig zijn met de tharu) 

heersende wetgeving en maatschap
pelijke opvattingen? 
Indien dommige leden van uw re
gering aan de onweerdtaanhare 
drang om belijdenidden af te leggen 
niet kunnen weerdtaan, denken wij 
dat het beter zou zijn dat deze zich 
zouden terugtrekken uit hun mi-
nidterié'le funktie." De brief wijst 
er voorts nog op dat dit soort 
openlijke 'Mea Culpae' bij zal 
dragen aan de rioolversiéigge-
ving w^aartegen ook een andere 
SP'er reeds fel tekeer ging. 
De biecht van CoUa krijgt trou
wens een gerechtelijk staartje: 
dokter Wynen kondigde aan dat 
hij klacht zal neerleggen tegen 
de minister voor "aanzetting tot 
en deelname aan aktieve eu
tanasie". 

VAN GERVEN 
Professor Z(Zsĉ /z Van Gerven heeft 
zijn ontslag ingediend als voor
zitter van het Davidsfonds. Hij 
meldde dat schriftehjk aan ere-
voorzitter Clem de Ridder, een 
geestesgenoot in het dispuut 
van IJzerbedevaardersforum 
en IJzerbedevaartkomitee. 
De aanleiding voor het ontslcig 
is de bevestiging van een be
slissing van september, die de 
raad van bestuur van het ka-
tolieke fonds had getroffen in 
afwezigheid van Van Gerven. 
Die beslissing hield in dat Van 
Gerven geen verklaringen meer 
mocht afleggen over de IJzer
bedevaart. "Ten persoonhjken 
titel" had Van Gerven samen 
met andere Vlaamse vooraan-
stcianden namens het Forum 
standpunten ingenomen tegen 
het IJzerbedevaartkomitee. Se
dert Van Gerven in september 
door zijn raad van bestuur op de 

vingers getikt was, had hij zich 
aan deze beslissing gehouden. 

Op de daaropvolgende verga
dering van 18 november had de 
professor zijn "verbazing en 
verzet tegen de weinig hoffelijke 
hoogst ongebruikehjke handel
wijze" uitgedrukt, maar dit 
mocht niet baten: de beslissing 
bleef gehandhaafd. 

Enkele dagen later schreef Van 
Gerven zijn ontslagbrief, omdat 
"de behandeling die hij moest 
ondergaan" in het nationaal be
stuur van het Davidsfonds hem 
"diep geschokt en gek'wetst" 
heeft. "Een man met eergevoel 
en zelfrespekt neemt in der
gelijke omstandigheden ont
slag", besloot Van Gerven, die 
normaal nog als voorzitter had 
moeten aanblijven tot half maart 
van volgend jaar. 

OPGELET 
BETALINGEN 
BOEK ROMSEE 
Op vraag van onze bank
instelling kunnen enkel 
cheques of stortingen op 
onze rekening 435-
0259701-15 van VPRTI als 
betaling aanvaard worden. 

Stortings- of overschrij
vingsformulieren dienen 
door de koper zelf aan zijn 
eigen bankinstelling be
zorgd te worden. Indien 
deze bij ons toekomen kun
nen wij ze niet als betahng 
aanvaarden, en kan de be
stelling dus ook met uit
gevoerd worden. 

MET HART EN ZIEL 
Vorige week bleven me twee 
zaken bij die de noodzaak van 
een ongebonden, vrije en kri
tische partij als de Volksunie 
in de verf zetten. 

Zondag zat ik op een kol-
loquium n.a.v. 25 jaar Wel
zijnszorg. Dit aktiejaar staat 
in het teken van de armoe
debestrijding. Nciast de heel 
konkrete aanpak op gebied 
van huisvesting, werkloos
heid, gezondheidszorg en on
derwijs, viel me op hoeveel 
aandacht vanuit deze sociale 
beweging gaat naar de echte 
oorzaken van het uitsluiten 
van armen uit onze samen
leving. 

De VU-visie sluit hier perfekt 
bij aan. De aandacht die de 
partij heeft voor de levens-
kwahteit, het terugtreden uit 
de verstikkende konsumptie-
en prestatiemaatschapij, het 
aanvaarden van ieders eigen
zijn, het streven naar ge^voon 
wat meer geluk en levens
vreugde, dit zijn materies 
waarin de VU spijtig genoeg 
hoe langer hoe meer uniek 
wordt als partij die ze als een 
prioritair streven beschouwt. 

Enkele dagen geleden vernam 
ik dat de 16-jarige Kim, die 
wegens canabisgebruik w âs 
opgepakt, een week in een 
isoleercel was gestopt en dan 
door een jeugdrechter in het 
strengste jeugdgesticht w âs 
gestoken, plots na 3 weken 
gestorven w^as. Aüjn ergernis 
hierrond is enorm. 

Hoe is het mogelijk dat een 

goede leerling, een toffe zoon, 
zo gekraakt kan worden dat 
hij er alle levenslust bij ver-
hest? Hoe is deze dood te 
verklaren? Heeft onze be
krompen samenleving hier 
geen verantwoordelijkheid 
voor? Hoe lang gaat men nog 
jonge levens vernietigen om
wille van een dogmatisch den
ken? 

De VU moet dit denken in 
taboes doorbreken. Zij moet 
durvend de vinger op de 
wonde leggen. Zi) moet voor
komen dat er nog andere 
Kims sterven. Zij moet jong 
en oud terug een droom geven 
om in te geloven. 

Dit kan vrienden, dit moet 
zelfs. Ons volk bevrijden van 
vreemde overheersers is één 
zaak, onszelf bevrijden van 
onze komplexen en dogma's is 
even belangrijk. 

<r' :> - ^ a -

Bert Anciaux, 
algemeen voorzitter 

VREDE VOOR BOSNIË 

In de Verenigde Staten sloten 
de Servische president Milo
sevic, de Kroatische president 
Tudjman en de Bosnische pre
sident Izetbegovic op aansto
ken van de Amerikanen een 
vredesakkoord. De Amerika
nen bewezen in Dayton, Ohio 
dat ze ook wat institutionele 
spitstechnologie betreft aan de 
top staan. Bosnië-Herzeg-
ovina blijft één staat maar 
wordt toch opgedeeld. Er 
komt een soort konfederatie 
bestaande uit de Bosnisch-
Kroatische Federatie, met 51 
procent vsm het grondgebied, 
en de Servische Republiek, 
goed voor 49 procent van de 
oppervlakte. 

Het knelpunt van de korridor 
van Brcko -werd naar een ar
bitragekommissie verwezen. 
Deze korridor is een strook 
land van enkele kilometer 
breed en een tiental kilometer 
lang die in '92 door de Serviërs 
veroverd en gezuiverd werd, 
en de verbinding vormt tussen 
enerzijds het Servisch gebied 
rond Banja Luka in noord-
west-Bosnië en anderzijds het 
Servisch grondgebied, in 
Oost-Bosnië en de repubhek 
Servië. 

O p het konfederale niveau 
komt een president, een par
lement met twee kamers, een 
rechtbank en een centrale 

bank. De deelrepublieken 
hebben hun eigen wetten en 
een eigen president. Tot de 
konfederale bevoegdheden 
behoren het buitenlands be
leid (met de buitenlandse han
del), de doeane, het munt-
beleid, het immigratiebeleid en 
de luchtverkeersleiding. 

Sarajevo blijft de eengemaakte 
en ongedeelde hoofdstad van 
de konfederatie, in de Bos-
nisch-Kroatische federatie ge
legen. Tussen zes en negen 
maanden na de formele on
dertekening van het vredes
akkoord in Parijs, halfweg de
cember, moeten er op alle ni
veaus verkiezingen georgani
seerd worden. De Organisatie 
voor Veiligheid en Samen-wer
king in Europa zal toezien op 
het demokratisch verloop er
van, en op de naleving van de 
mensenrechten in de nieu-we 
staat. 

Alle vluchtelingen mogen naar 
hun huizen terugkeren, of 
kunnen aanspraak maken op 
schadevergoeding. Wie door 
het Internationaal Tribunaal 
als oorlogsmisdadiger -wordt 
beschuldigd, kan geen verko
zen mandaat meer uitoefenen. 
De Verenigde Naties stelden 
al een einde aan de VN-sank-
ties die Servië -wurgen in het 
vooruitzicht. 

Alle buitenlandse troepen op 

de VN-blau-whelmen na moe
ten over een maand Bosnië 
verlaten hebben. De blau^v-
helmen zullen vervangen wor
den door een multinationale 
vredesmacht onder leiding van 
de Navo. Die vredesmacht van 
60.000 militairen moet toezien 
op de nale-ving van de wa
penstilstand. 

Het wordt de grootste troe
penmacht die de Navo ooit 
ontplooide, en dan nog buiten 
het gebied waarvoor het Ver
drag van de organisatie van 
toepassing is. De grootste 
mankracht, 20.000 GI's, werd 
door de Amerikanen beloofd, 
al moet daarvoor nog een rob
bertje gevochten -worden in 
het Amerikaans Kongres. De 
Russen zouden 5.000 militai
ren ter beschikking stellen van 
de vredesmacht, welis-waar 
niet onder direkt Navo-bevel. 
Groot-Brittannië (12.000 sol
daten), Frankrijk (10.000) en 
Duitsland (5.000 logistiekers) 
leveren ook stevige kontingen-
ten. 

De andere Navo-lidstaten en 
ook niet-Navo-lidstaten, van 
Oostenrijk en Tsjechië tot Pa
kistan en Maleisië, leveren 
kleinere troepenmachten. 
Z o n elfhonderd Belgische mi
litairen zullen deel uitmaken 
van de -vredesmacht. Momen
teel zitten er nog Belgische 

soldaten in de Baranja in 
Oost-Slavonië (Kroatië). Bij 
hetoverschou-wen van zon gi
gantische troepenmacht, on
der de leiding van de Navo, 
moet in Hasselt iemand bittere 
tranen zitten plengen. 

Overigens vonden de Euro
pese landen van de Kontakt-
groep het maar niks dat de 
Amerikanen zo ostentatief met 
de -vredespluimen gingen lo
pen. De VS begaf zich immers 
slechts recent op het diplo
matieke Balkanpad. Volgens 
een chagrijnige Franse minis
ter De Charette boorden de 
Amerikanen in een veel vroe
ger stadium een mogelijk vre
desakkoord voor Bosnië de 
grond in omdat ze teveel de 
Bosnische moslimkaart trok
ken. En ze boekten nu sukses 
omdat ze konden profiteren 
van de ge-wijzigde strategische 
situatie, klonk het bij de 
Duitse minister Kinkel. 

De meeste andere reakties uit 
de ganse wereld -waren po
sitief, maar tegelijkertijd scep
tisch. Er bestaat nogal wat 
twijfel over of het akkkoord 
ook praktisch haalbaar zal zijn 
op het terrein. Zijn alle oor
logvoerende frakties bereid de 
wapens neer te leggen? In de 
eerste plaats wordt hierbij ge
keken naar de houding van de 
Bosnische Serviërs van Ka

radzic en generaal Alladic. 
F^n Serviër van Sarajevo 
pleegde uit protest zelfmoord. 
Karadzic dreigde ermee dat 
Sarajevo het Beiroet van Eu
ropa zal -worden. In gebieden 
die ze volgens het akkoord aan 
de Serviërs nioeten terugge
ven, plunderen Bosnische 
Kroaten systematisch de Ser
vische huizen, vooraleer ze ze 
in brand steken. Niet iedereen 
is zomaar bereid de vredes-
voorwaarden te aanvaarden. 

Welke taferelen staan ons te 
wachten als de teruggekeerde 
vluchtelingen aanbellen bij 
hun door anderen bezet huls? 
Hoe zullen de vluchtelingen 
reageren die om de lieve vrede 
aangeraden -worden om zich 
maar tevreden te stellen met 
een te lage schadevergoeding 
voor hun gezuiverd oorlogs
leed? 

Hoe zullen de volgelingen re
ageren als de leiders die ze 
jarenlang achternaliepen en -
lopen, zoals de voordracht van 
Milosevic voor de Nobelprijs 
voor de Vrede aantoont, voor 
de rechter moeten verschijnen 
op beschuldiging van oorlogs
misdaden? Er staan de Kroa
ten, Bosniërs, Serviërs en de 
soldaten van de vredesmacht 
nog bange momenten te wach
ten. 

(Pdj) 
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s. 
SINTERKLAAS IS IN HET LAND: 

HOOR WIE KLOPT DAAR NU WEER KINDEREN? 
Sprookje: „Er wad eetu een echte Sinterklaas." Wie de 
huidige inflatie van heilige mannen ziet, weet dat dprookj'ej 
niet bestaan. De echte dint u te oud om nog al het werk zelf 
te doen en ondankd alle mirakeb die de man in zijn leven 
al verricht heeft, beschikt hij — helacu — niet over de 
wonderlijke gave van bilokatie. Daarom u) hij aangewezen 
op 'hulpdinten' en die zijn niet altijd even-waardig. 
Onlangd zagen we nog een exemplaar (1.80m. mét mijter) 
die troodtelood met een onversierd winkelkarretje vol snoep 
langs de rekken liep. Geen Pieten, geen troon, geen witte 
wenkbrauwen, ... kortom: geen magie. 

E
n toch hebben, hoofdzakelijk 
jonge, kinderen nog veel ontzag 
voor de Sint. Tot mijn eigen 
grote verbazinggebven ze er nog 

in. Vorig jaar kwam er een jongen 
van een jaar of zes bij mij met de 
vraag of de dint dan niet dood woj. 
Na met mij gesproken te hebben, 
ging hij zijn vriendjej vertellen dat 
hij weldegelijk de levende Sint gezien 
had. "Aan het woord is Jan Hulp-
óint, in het dagehjkse leven 
werkzaam bij een koerierdienst, 
maar de jongste woensdagmid-
dcigen vervanger van de heihge 
uit Spanje (of is het toch de 
hemel?). „Ö/7 speciale vraag van de 
supermarktketen, want sinten mét 
ervaring en een goede talenkennu 
zijn schaars in het Briuselde. Daar
enboven heb ik mijn gedtalie en mijn 
leeftijd mee. Het spreekt voor zich 
dat een Sint niet iemand van 20 jaar 
kan zijn. De rimpels onder mijn ogen 
komen me nu dan ook goed van 
pad." 

EEN MOOIE LEUGEN 
Het vervangen van de Sint is, zo 
blijkt, niet altijd even gemak
kelijk: het draait er vaak niet 
cJleen om de kinderen tevreden 
te stellen, ook de verwachtingen 
van de ouders moeten ingelost 
worden. 

Jan Hulpsint: „Meisjes vragen 
nog altijd veel Barbie-poppen, ook al 
hebben ze er al tien in de kcut liggen. 
Bij de jongens liggen de elektronische 
spelletjes goed in de markt. Sommige 
kinderen durven een hele waslijst 
aan speelgoed in hun brief zetten, 
niet zelden voor heel veelgeld. Ik zeg 
hen dan dat de ezel van de Sint niet 
zoveel kan dragen, of dat hij zal 
kijken of dat speelgoed nog wel in 
zijn magazijnen ligt. Ouders kun
nen dat waarderen. 

Anderzijds heb je ook ouders die de 
Sint gebruiken aL een soort lap
middel: het id al meerdere keren 
gebeurd dat ik rubberen spenen toe
gestopt kreeg, waarbij de kinderen 
mij plechtig beloofden ze niet meer te 
zuilen gebruiken. De ouders infor
meren mij ook geregeld over wat ik 
wel en niet mag vertellen tegen hun 
kroost. 

Enige tijd geleden kwam een vader 
naast mij staan die me vertelde dat 
"dat hele SinterkUuu-gedoe eengrote 
leugen wad'. Ik heb hem gepaaid door 
te zeggen dat hij in zijn leven wel 
grotere leugens had moeten slikken. 
Sinterklaas blijft toch een mooie 
leugen, vind je niet? Het spreekt 
natuurlijk voor zich dat ik ook de 
ouders te vriend moet houden." 

GRAAI JE RIJK 
Ondanks het feit dat bijna elke 
bakker en beenhou^ver een 
hulpsint op bezoek krijgen, is 
het niet zo eenvoudig om vol
doende geschikte kandidaten 
voor de tijdelijke job te vinden. 
Blijkens een artikel uit De Mor
gen is vooral het feit dat grote 

ketens niet met sinten 'in het 
z^vart' willen w^erken voor veel 
aspirant-heiligen een haast on
overkomelijke hinderpaal. 
Onze hulpsint beaamt dat het 
loon niet erg hoog is: „ALi ik het 
zelf niet enorm graag deed, dan was 
ik er zeker niet aan begonnen. Daar
enboven willen hulpsinten wel eend 
hun boekje te buiten gaan. Enkele 
jaren geleden was er zelfs een minder 
bonafide kollega die niet alleen in 
zijn snoeprruind, rruiar ook in de 
handtassen van de ouders graaide." 

J a n moet het dit jaar zonder 
troon en zonder Piet stellen. 
Kinderen die vragen waar de 
zw^arte knecht zich ophoudt, 
worden geholpen met het ant-
w^oord dat 'de Sint dit jaar alleen 
brave kinderen tegenkomt en 
dat Piet daarom niet is mee
gekomen' of 'dat Piet het te druk 
heeft met het klaarmaken van 
bestellingen'. De romantiek van 
Sinterklcias is afgenomen, dat 
geeft ook onze hulpsint toe: „Het 
Sinterklaasfeest is stil/etjed aan het 
uitsterven. De romantiek is weg. 
Daarenboven ondervindt de Sint ook 
nog konkurrentie van andere gulle 
figuren: soms id het van het goede 
teveel Het wordt inderdaad kom-
merciëler. Als ik evenwel mocht kie
zen tudsen de Sint en de kerstman, 
dan koos ik voor de eerste. Hij is nog 
het meest geloofwaardig: als kin-

Een hulpsint moet zowel de kinderen als de ouders te vriend houden. 

deren een kerstman zien dan weten 
ze dat het een verkleed iemand is. Bij 
de Sint id dat nog altijd niet zo." 

SPERPERIODE 
Wie ook vindt dat het hele ge
beuren iet of w ât te plat en te 
kommercieel w^ordt, is VU-ka-
merhd Hugo Olaerts. Olaerts 
diende een w^etsvoorstel in dat 
voorziet in een sperperiode voor 
verschillende, jaarhjks weerke
rende, feesten. De VU'er denkt 
daarbij in het bijzonder aan 
feesten zoals Valentijn, Pasen, 
MoederA^aderdag, Sint-
Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, 
... Wie te vroeg adverteert, moet 
daarvoor beboet worden. 

Hugo Olaerts: „Het zijn eve
nementen die elkaar krorwlogisch 
opvolgen, maar die elkaar over

lappen in publiciteit. Een jonge vader 
vertelde mij hoe hij en zijn zoontje 
onlangs op een zaterdagmiddag in de 
stad net een onderhoud hadden gehad 
met de Sint en 100 meter verder al op 
een kerstnuin stuitten. Dit soort 
situaties leidt tot heel wat onbegrip, 
zelfs ergernu, bij mensen, niet in het 
mindt bij jonge kinderen. 

De reklame id vooralruiardu laatdte 
groep gericht. Men plaatst kinderen 
in een wereld die hen voortdurend 
konfronteert met wat ze niet hebben, 
maar wat — zogezegd — wel behoort 
tot de normale leverukring en het 
normale verwachtingspatroon. Zij 
leven meer en meer in een wereld van 
geld, waar alles wordt gekocht, waar 
alle dromen worden vernietigd. Zo 
ontneemt men aan de jongsten de 
wereld van de fantasie, de dromen het 
ongrijpbare." 

10 GEBODEN VOOR HULPSINTEN 
Hulpsinten hoeven dan wel 
geen z-ware sollicitatieprocedu
res te doorlopen, niet iedereen 
kan zomaar in de sintenrol 
stappen. Wij legden ons oor te 
luisteren bij Lieven Dehandschut-
ter, voorzitter van het Sint-
Niklase Sint-Nikolaasgenoot-
schap, die ons een aantal vuist
regels voor hulpsinten mee
gaf. 
• Eerste gebod: hulpsinten 
hebben boven alles een kind
vriendelijke ingesteldheid. 
Waar de Sint optreedt, moet hij 
oog hebben voor het kind met 
al zijn dromen. Niet de voor
zitter van de plaatselijke voet
balvereniging, noch de school-
direkteur of de famüie-oudste 
zijn belangrijk als de Sint op 
bezoek is. Volwassenen moe
ten dat beseffen. Het kind moet 
zich op zijn gemak kunnen 
voelen en de helpers van de 
echte sint moeten zorgen dat 
de schroom overwonnen 
wordt. 
• Tweede gebod: Sint is men, 
dat speelt of ^vordt men niet. 
E^n hulpsint mag — een keer hij 
zijn plechtstatige gewaad heeft 
aangetrokken - nooit of nim
mer uit zijn rol vallen. Hij blijft 

vanaf dat moment de helper 
van de Sint en negeert alle 
opmerkingen die verwijzen 
naar zijn dagelijkse leven. 
Hulpsinten heten niet Theo of 
Herman maar gewoon Sint-
Nikolaas. Sinten laten zich in 
geen enkel geval afleiden door 
jonge moeders. Ook niet als die 
Pamela Anderson heten. 
• Derde gebod: de hulpsint 
moet een onberispelijk pak 
hebben en dient zich te voor
zien van alle wezenlijke at
tributen: mijter en bisschops
mantel (beiden bij voorkeur 
rood), een ring met een rode 
robijn, w^aardig schoeisel (geen 
sandalen of rubber laarzen), ... 
Ook snor en baard (beiden 
wit) verdienen extra aandacht. 
Daarnaast is het van het groot
ste belang dat de kleding goed 
onderhouden en regelmatig 
ververst wordt. 
• Vierde gebod: hulpsinten 
zijn in hun hele gedrag één en 
al waardigheid: zij boezemen 
ontzag in, maar geen angst. 
Waardige sinten herken je aan 
hun manier van gaan en groe
ten: zij wandelen niet, maar 
schrijden. Natuurlijk gebrui
ken zij een korrekte en aan 

kinderen aangepaste ta^J. 
• Vijfde gebod: hulpsinten 
hoeden zich ervoor een boe
man te zijn. Integendeel: zij 
zijn kindervrienden. Daarbij 
letten de sinten erop dat zij zich 
niet laten misbruiken om kin
deren angst in te boezemen: 
ouders, leerkrachten en jeugd-
leiders/sters willen de kinderen 
wel eens figuurlijk, maar pu
bliekelijk, in hun blootje zet
ten. Toespelingen op bedwa-
teren, slordigheid, ... zijn ge
woon verboden. 
• Zesde gebod: de Sint moe
digt kinderen aan en beloont 
ze. Hij heeft niet het recht 
kinderen te vermanen, noch ze 
te straffen. Hulpsinten denken 
daaraan. 
• Zevende gebod: hulpsinten 
stimuleren kinderen om dingen 
beter en anders te doen. 
• Achtste gebod: de Sint én 
zijn helpers respekteren hun 
eigen feestperiode: zij begeven 
zich ten vroegste — publiekelijk 
— op pad na 11 november, het 
feest van St.Maarten, en gaan 
zonder verwijl rusten na 6 de
cember. Slechts voor uitzon
derlijke navieringen wordt dit 
gebod overtreden. De Sint kan 

Het hgt zeker niet in Olaerts' 
bedoehng de winkeliers stokken 
in de wielen te steken: adver
teren mag, maar slechts binnen 
de toegestane periode. „De mïd-
derutand," zo meent de Gerïke-
naar, „zou wel eend haar eigen 
ruiten kunnen ingooien. Het over
aanbod kan een ontluistering van de 
feesten betekenen. Op zijn beurt leidt 
dit tot oppervlakkigheid en een ver
lies van houvodt. Het is toch ont
nuchterend te zien hoe de dag na 
Kerstmis al advertenties voor Va
lentijn verschijnen." Als Olaerts' 
voorstel een kans krijgt in het 
federale parlement dan weten 
de kinderen en ouders binnen
kort cJleszins met grotere ze
kerheid wie er aan hun deur 
klopt. 

Geert Vranken 

mogelijk meer tijd nodig heb
ben om alle daken en schou
wen aan te doen. 

• Negende gebod: hulpsinten 
worden bij voorkeur bijge
staan door Zwarte Pieten: die 
Pietermannen zijn geen slaven 
of domme helpers, maar met
gezellen van de heihge uit 
Spanje. Z^varte Pieten zijn 
olijke figuren die de band tus
sen de Sint en de kinderen 
versterken. Zij die kwaad kij
ken zijn geen goede Zwarte 
Pieten. Indien zij met snoep 
gooien kwetsen zij niemand en 
zijn zij voorzichting met de 
huisraad. 

• Tiende gebod: Sinterklaas 
moet de kinderen duidelijk ma
ken dat zijn feest er een is van 
geven en delen, d.w.z. samen 
met zusjes, broertjes en vrien
den. Spelen doe je in groep. 
Hulpsinten pleiten dan ook té
gen hebzucht, egoïsme en 
vraatzucht. Het gebaar van het 
geven bhjft ten allen tijde be
langrijker dan de kw^aliteit of 
de w^aarde Vcin de geschen
ken. 

Is't genoteerd? 

(gv) 
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'T KOST VEEL GELD EN HET ROMMELT... 

KINKEN IN TELENET-KABEL 
Telenet-Vlaanderen wil „de kabel" ombouwen tot een 
interaktief breedbandnet en daarop diensten aanbieden. 
Konkreet betekent dit dat niet enkel (TV-),)ignalen via de 
kabel uw hui) zullen binnenkomen, maar dat u ook 
signalen uit zal kunnen sturen. Zo zal u een video kunnen 
aanvragen, nieuwifberichten ziekteren, een kuréuö Spaanö 
volgen of — Teleneté grootste troef — telefoongesprekken 
voeren. 

H
et initiatief ontstond eind 
1994. De Gewestelijke In
vesteringsmaatschappij 
Vlaanderen (GIMV), op

gericht om het bedrijfsleven te 
stimuleren, wil er voor zorgen 
dat Vlaanderen innovatief mee 
is in de internationale groei-
sektor van de telekommunika-
tie. Telenet is tegelijk het 
Vlaamse antwoord (de Vlaamse 
verankering) op de steeds ver
dere openstelling van de (Eu
ropese) telekommunikatie-
markt. 

Het initiatief moet leiden tot 
konkurrentie niet enkel in de 
„diensten" (tussen Belgacom, 
buitenlandse operatoren en Te
lenet-Vlaanderen), maar ook in
zake de infrastruktuur (het ko
peren telefoonnet van Belgacom 
tegen de digitale kabel). Dit zou 
moeten zorgen voor prijsdeding 
en betere kwaliteit. 

SPRAAKTELEFONIE 
Telenet-Vlaanderen gaat echter 
verder dan alleen de GIMV. Net 
zoals een aantal Vlaamse in
vesteerders — met ondermeer 
verschillende mediagroepen — 
zal GIMV 20% in het Telenet-
bedrijf nemen. De kabelmaat
schappijen participeren voor 
35% en kunnen vooral de ba-
sisinfrastruktuur (de kabel die 
er vandaag reeds ligt) leveren. 
Tenslotte is er de multinational 
US Wedt met een deelname van 
25%. Deze maatschappij moet 
vooral haar technologische en 
terreinervaring bijbrengen. 

Telenet-Vlaanderen hoopt te 
starten vanaf I januari 1996. 
Het -wil in 1998 spraaktelefonie 
(de sleutel tot sukses) aanbie
den en zo in 2002 Vlaanderen 
bestrijken met een geleidelijk 
uitgebreide dienstverlening. De 
verwijzing naar spraaktelefonie 
maakt al snel duidelijk dat sa
menwerking met Belgacom on
ontbeerlijk is. Wat immers met 
telefoongesprekken tussen de 
beide netten en de nummer-
overdraagbaarheid van het ene 
net naar het andere? Kan de VU 
bv. haar 02/219.49.30 behouden 
indien zij klant wordt van Te
lenet? 

Het Telenet-verhaal vraagt 50 
miljard investeringen over een 
periode van 15 jaar. Het bedrijf 
denkt vanaf het 7de jaar op 
„winst-break-even" te zitten en 
benadrukt dat dit alles de be
lastingbetaler geen cent zal kos
ten. 

DE 
KABELMAATSCHAPPIJEN 
Tot hier de feiten, zoals ze door 
het projekt-team van Telenet-
Vlaanderen worden aangedra
gen. Het plaatje moet echter 
bijgekleurd. We overlopen ach
tereenvolgens enkele protago
nisten en meteen ook knelpun
ten in het debat. 

Indien het projekt flopt, riskeert 
dit immers de kabelmaatschap
pijen én de dividenden mee te 
sleuren. 

JAGUAR 
Hoger stelden we dat de ka
belmaatschappijen 35% in het 
projekt zouden nemen, dit be
tekent dat zij grosso modo moe-

Een prMcntatiz van het Telenet-team verlaat Je met de indruk dat 
Belgacom een oude dame LÖ met een versleten koperdraad en 
krakkemikkige centrales 

Eerst binnen Telenet-Vlaande
ren zelf. Krucicial is de rol van de 
kabelmaatschappijen. De hoge 
bekabelingsgraad van Vlaande
ren (96% van de huizen heeft 
een kabelaansluiting) geeft het 
projekt immers een eenvoudige 
en relatief goedkope toegang tot 
u en mij. Met de deelname van 
de kabel staat of valt dan ook het 
projekt. 

Nogal wat kabelmaatschappijen 
lijken niet te staan trappelen om 
toe te treden. Op technisch vlak 
zien ze Telenet wel zitten, maar 
er leeft een andere bezorgdheid. 
Voor een beter begrip, w^eiden 
ŵ e even uit over de struktuur 
van de kabelmaatschappijen. 

In Vlaanderen zijn de kabel
maatschappijen in handen van 
interkommuncJes, dus van de 
gemeenten. Enerzijds zijn er 
zuivere interkommunales (met 
enkel de gemeenten), anderzijds 
70% gemengde interkommuna
les, met een belangrijk rol voor 
Electrabel (niet zozeer in de ka-
pitaalsstruktuur, maar wel in de 
feitelijke know-how). Vandaag 
boeren de kabelmaatschapijen 
goed en dit levert sappige di
videnden op in de kas van de 
gemeentebesturen. De kabel
maatschappijen voelen dan ook 
niet meteen de nood aan avon
tuurtjes als Telenet-Vlaanderen. 

ten instaan voor 15 miljard van 
de 50 miljard investeringen. De 
eerste schijf van 6 miljard is 
geen probleem, dit zijn inves
teringen in het kabelnet die toch 
moeten gebeuren. Om spraak
telefonie mogelijk te maken (de 
„business" van Telenet, maar 
niet van de kabelmaatschap
pijen zelf, de laatsten beperken 
zich tot TV-distributie en aan
verwanten), zijn er echter nog 9 
miljard extra aanpóissingen no
dig. Dit geld is er niet zo da
delijk of zoals woordvoerder 
Van Sina het nogal plastisch ver
woordde: „Zo zullen wij be
schikken over een Jaguar, ter
wijl ŵ e eigenhjk genoeg hebben 
aan een Volkswcigen-Golf". 

Telenet-Vlaanderen stelt dan 
ook voor dat andere partners 
voor deze tweede schijf zouden 
zorgen. Hier wordt gedacht aan 
het Gemeentekrediet of Electrabel. 
Vooral deze laatste staat te po
pelen om mee te doen. Maar 
hier komt een ander knelpunt. 
De kabelmaatschappijen vrezen 
immers dat de intrede van Elec
trabel kan leiden tot het bin
nensluipen van Electrabel bin
nen de kapitaalsstruktuur van 
de kabelmciatschappijen zelf. 

Doorheen het verhaal van de 
kabelmaatschappijen verschij
nen twee zwakke plekken in de 

argumentatie van Telenet-
Vlaanderen. De stelhng dat het 
projekt de belastingbetaler niets 
zal kosten, wordt door de mo-
gehjke invloed op de gemeen
telijke dividenden gerelativeerd. 
Bovendien kan de intrede van 
Electrabel (gehnkt aan Suez) het 
argument van Vlaamse veran
kering in het gedrang brengen. 

KOMMUNAUTAIR TINTJE 
Het dossier heeft ook enkele 
duidelijke kommunautaire trek
jes. Hier komen het BIPT (Bel
gisch Instituut voor Post en 
Telekommunikatie) en Belg
acom op de proppen. 

Het BIPT is het federale over
heidsorgaan dat toeziet op de 
telekommunikatie en deze in
stantie kan het schoentje voor 
Telenet Vlaanderen op minstens 
tw^ee vlakken doen nijpen. Zo 
zal het BIPT aan Telenet-Vlaan
deren een vergunning moeten 
afleveren om de kabel om te 
bouwen. Ook regelt het BIPT 
de universele dienstverlening, 
dit is de mogehjkheid voor alle 
gebruikers om op een redelijke 
manier toegang te krijgen tot de 
telekommunikatie. Belgacom 
heeft de verplichting om daar in 
België voor te zorgen. Het 
BIPT rekent uit hoeveel Telenet 
en andere marktspelers moeten 
bijdragen om deze meerkost bij 
Belgacom te financieren. 

Telenet-Vlaanderen heeft ech
ter het voornemen om een soort 
universele dienstverlening in 
Vlaanderen aan te bieden. Dit 
betekent een zekere kost, maar 
mogelijkerwijze zal het BIPT 
daar nog een supplementaire 
bijdrage aan de Belgacom-uni-
versle dienstverlening bovenop 
leggen. De vrees voor tegen
kanting vanwege het BIPT be
vindt zich vandaag nog in het 
stadium van staren in een kris
tallen bol. Een grote reden tot 
(Vlaamse) argwaan is de po
litieke voogdijheer over het 
BIPT. PS-vice-premier Eliv Di 
Rupo is tevens verantwoordelijk 
voor Belgacom en het zich reeds 
herhaaldehjk geringschattend 
uit over Telenet-Vlaanderen. 

Daarenboven staat de federale 
Programmawet op het punt om 
nogal „stoemelings" de rol van 
het BIPT te versterken en zo de 
hoger aangehaalde risiko's voor 
Telenet-Vlaanderen te vergro
ten. Tot op vandaag gingen 
CVP en SP (in het Vlaams 
parlement Telenet-adepten) niet 
in op de amendementen die 
Hugo Olaertd hieromtrent na
mens de VU in de federale Ka
mer neerlegde. 

lïen ander — meer ingewikkeld 
en tijdrovend mekanisme om de 
federale programmawet te 
d'warsbomen — is de door de 
VLD-fraktie in het Vlaams par
lement ingediende motie waar
bij een belangenkonflikt wordt 
ingeroepen. De VU sloot zich 
hier uiteraard bij aan, doch ver-
•wonderde er zich over dat de 
VLD- en andere frakties in de 
federale Kamer bUjkbaar heel 
wat minder cJert zijn. 

BELGACOM 
Een andere federale angel is 
Belgacom. Belgacom en Telenet 
kunnen niet los gezien worden. 
Voorbestemd om mekeiar te be-

konkurreren, doen beide par
tijen hun best om de andere in 
een zo kwaad mogehjk daglicht 
te stellen. Een presentatie van 
het Telenet-team verlaat je met 
de indruk dat Belgacom een 
oude dame is met een versleten 
koperdraad en krakkemikkige 
centrales die van de hoogtech
nologische telekommunikatie-
markt weggeblazen zal worden. 
Belgacom verdedigt zich met 
een revolutionaire opwaarde
ring van haar kopemet middels 
ISDN-kompressietechnieken 
(Integrated Services Digital 
Network) en stelt dat Telenet 
niet 50 maar 100 miljard zal 
kosten en dat het tijdschema 
van Telenet niet reahstisch is. 

Tijdens een hoorzitting met de 
Belgacom-verantwoordelijken 
in het Vlaamse parlement, bleek 
dat de telefoonmaatschappij in 
het zuiden van het land sa
menwerkt met de kabelmaat
schappijen om zo te komen tot 
een soort van markt-afsprjiak. 
In Vlaanderen daarentegen is er 
geen bereidheid tot gesprek. 
Mogelijke samenwerking wordt 
afgedaan met een lakoniek 
,,eerst zien of het er wel komt en 
dan praten". Ongewild leverde 
Belgacom zo misschien wel de 
grootste aanzet om Telenet-
Vlaanderen groen Hcht te ge
ven. 

Zoals hoger gesteld is de sa
menwerking echter primordi
aal. De houding die Belgacom 
vandaag aanneemt doet echter 
voor Telenet-Vlaanderen het 
ergste vrezen. Meteen zitten -we 
aan een zoveelste vraagteken 
dat de levenskansen van het 
initiatief kan bedreigen. 

TIJDSCHEMA 
Tenslotte lijkt ook het tijd
schema een belangrijke rol te 
spelen. In januari gaat immers 
een verder stuk, en begin 1998 
de gehele Europese telekom-
munikatiemarkt open. Dit be
tekent dat buitenlandse groepen 
vanaf januari 1996 ongeremd op 
de deur zouden kunnen klop
pen. Telenet beroept zich dan 
ook op het Eu^gument Vcin de 
terreinbezetting, waardoor men 
ervoor zorgt dat nieuwe markt
spelers geen substantieel markt
aandeel kunnen nemen. 

Professor Burgelman (VUB) 
stelde tijdens een hoorzitting in 
het Vlaams parlement echter dat 
nieuwe telekom-initiatieven een 
grote ,,inkubatieperiode" ken
nen, zodat de datum van I ja
nuari 1999 toch enigszins ge
relativeerd moet -worden. 

Een andere, misschien meer 
overtuigende tijdskomponent, 
is de privé-partner US West. 
Het projekt-team van Telenet 
schermt er nogal mee dat US-
West nog andere projekten 
heeft en dat het getalm in Vlaan
deren ginds op de heupen begint 
te werken. 

Bart Weekers 

Volgende week: 
de jongste ontwikkelingen en 
het VU-standpimt over Tele
net-Vlaanderen. 
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WE ZIJN ER NOG NIET MET DE TREIN. 

NMBS: HET UUR VAN DE WAARHEID 
Briu^ei — In de nacht van 27 op 28 oktober j.L keurde de 
Raad van Bestuur van de NMBS een nieuw tienjarenpLan 
1996-2005 goed. De NMBS-top werkte tevens een éa-
neringsplan van de financiën van de NMBS en een 
herstructurering van de maatschappij uit. De vakbonden 
reageerden woedend en kondigden onmiddeiiijk stakingen 
aan. De treinreiziger blijft verweesd aan de kant staan en 
de regering... die zwijgt in alle talen. 

D
e komende tien jaar (1996-
2005) wil de spoorweg-
direktie niet minder dan 
370,3 miljard investeren, 

zowel in het binnenlands net als 
voor het internationaal verkeer 
— lees het HST-projekt. Het 
grootste deel van die 370,3 mil
jard zal door de staat moeten 
worden opgehoest, namelijk 
226,7 miljard. Dat betekent een 
jaarlijkse overheidsdotatie van 
22,7 miljard. Alleen; de federale 
overheid heeft voor het lopende 
jaar de NMBS 16,7 miljard be
loofd, zes miljard minder dus 
dan de NMBS-top hoopt te 
ontvangen. 

Daar blijft het echter niet bij. 
Om het tekort op de exploi
tatierekening weg te werken 
krijgt de NMBS de opbrengst 
van het Eurovignet, geschat op 
2,5 miljard dit jaar en 3,5 miljard 
volgend jaar. Ondertussen gaan 
er ook al stemmen op om een 
gedeelte van de opbrengst van 
de privatisering van Belgacom 
aan te wenden om de NMBS-
put verder op te vullen. De 
direktie van de spoorwegmaat
schappij vraagt tenslotte dat de 
overheidssubsidies opnieuw ge-
indexeerd worden. Alles bij el
kaar vraagt de NMBS vanw^ege 
de overheid een extra inspan
ning van 8,5 mUjard. 

HEILIG HUISJE INDEX 
Niet alleen de overheid zal over 
de brug moeten komen, ook het 
personeel zal zijn bijdraige moe
ten leveren. En die bijdrage is 
niet min. In totaal wil de na

tionale spoorwegmaatschappij 
de loonlasten met 165 miljard 
drukken. De meest uit het oog 
springende maatregel is dat te
genover drie NMBS-werkne-
mers die afvloeien slechts één 
aanwerving zal gebeuren. Van 
de huidige 42.729 werknemers 
komt men dan in 2005 tot 
33.000 arbeidsplaatsen. E^n 
verhes van bijna 10.000 banen! 

Verder komt er een onbetaald 
sociaal verlof van tien dagen in 
de plaats van de huidige vier 
dagen betaald sociaal verlof. 
Het NMBS-ziekenfonds wordt 

afgeschaft door een incentive 
(prikkel om extra zijn best te 
doen, nvdr.), de eindejaarspre
mie wordt vervangen enz. Wat 
de vakbonden echter het meest 
pijn doet is de 1%-clausule 
waarbij er één procent van de 
loonmassa wordt afgeknepen en 
dit gekoppeld aan de datum van 
de indexaanpassing. Het heilige 
huisje van de index zou on
middellijk op de helling komen 
te staan. 

KULTUURSCHOK 

Naast een sanerings- en inves
teringsplan werkten de NMBS-
verantwoordelijken ook een 
herstrukturering van het spoor
net uit. Momenteel is dit net 
opgedeeld in 648 geografisch 
afgebakende entiteiten, gegroe
peerd in 117 zones. Een zone 
wordt geleid door een autonome 
stationschef, die zowel de ex
ploitatie als de administratie on
der zijn bevoegdheid heeft. Die 
organisatie werkt slecht. On-

De NMBS-top krijgt de wind van voren. Etienm Schouppe en de 
zijnen kunnen of willen niet meer praten met de vakbonden. 

geacht de grootte van een zone 
woorden doelstellingen uitge
werkt die tot een enorme ver
spilling van middelen leiden. 
Bovendien moet de stationschef 
beroep doen op personeel, af
komstig uit andere departemen
ten van de NMBS, met als ge
volg dat hij weinig greep heeft 
op deze nieuw^komers. Het to
taal ontbreken van informatica 
laat overigens niet toe tijdig tot 
interne evaluaties te komen. Er 
moest dus een homogener be-
voegheidspakket komen. Van
daar het idee om de 117 zones 
samen te brengen in 22 regio's. 
Bijkomend worden hierdoor de 
huidige 466 seinhuizen terug
gebracht tot een 50-tal. Aan het 
hoofd van elke regio komt een 
manager. 

Vooral in Wallonië w âs er kri
tiek te horen op de regiovor
ming. 11 regio's liggen in Vlaan
deren tegen 9 in Wallonië, wat 
extra tewerkstelling teweeg zou 
brengen in het Vlaamse lands
gedeelte. Dat objektieve kriteria 
zoals het aantal instappende rei
zigers (in Vlaanderen A7%, in 
Wallonië 30% en in Brussel 
23%) meespelen in de regio
opdeling, is blijkbaar geen ar
gument voor de Waalse vak
bonden. 

MUURVAST 
Ondertussen is het sociaal over
leg over de aangekondigde plan
nen op een dood spoor terecht 
gekomen. Zowel de NMBS-top 
als de vakbonden kruipen in een 
egelstelhng. De toon wordt 
steeds bitsiger, de standpunten 
harder. De sfeer is er één van 
"tegenspraak v/ordt niet ge
duld" enerzijds, en "de bazen 
hebben altijd ongehjk" ander
zijds. Op deze wijze komt ie
dereen als verliezer uit het kon-
flikt: de NMBS, de werknemers 
en niet in het minst de trein
reiziger die de gijzelaar is van de 
onwil om tot oplossingen te ko
men. Vele honderdduizenden 

EEN EUROPA VAN SPOORREGIO'S? 

Zopas keurde de Raad van 
Bestuur van de NMBS een 
nieuw tienjarenplan tot 2005 
goed. Hierin sprak gedele
geerd bestuurder Etienne 
Schouppe voor het eerst over 
samenwerking met de deelsta
ten voor de lokale spoorlijnen: 
een op merkelijke stijlbreuk. Is 
dit een eerste stap naar de 
regionalisering van het spoor-
wegbeleid? Dat moeten we 
nog even afwachten. De Volks
unie neemt alvast akte van 
deze verklaringen. Een gefe-
deraUseerde spoorwegmóiat-
schappij hoeft immers geen 
utopie te blijven. Sommige ver-
voersekonomen menen zelfs de 
toekomst te zien in een Europa 
van spoorregio's. Professor 
Claessens (UFSIA) is er één 
van. 

Al enkele jaren verdedigt 
Evrard Claessens zijn stellin
gen over een geregionaliseerd 
spoorwegbeleid. Hierbij gaat 
hij uit van het toenemend be
lang van regionale entiteiten, 

een wijziging die in het eko-
nomische w^eefsel van Europa 
is ontstaan na de olieschokken 
van de jaren '70. De handel 
binnen de Europese Unie zelf 
verloopt sindsdien in stijgende 
lijn. Samen met de razend
snelle ekonomische evolutie 
van de jongste jaren -wijst dit op 
de noodzaak vsui een regioneial 
spoorwegbeleid. Alleen dit kan 
de lokale en regionale spoor
lijnen meer konkurrentieel ma
ken. Alaar een dergelijke po
litiek staat wel haaks op het 
blinde NMBS-beleid, dat nog 
enkel ^vil investeren in hoge 
snelheidslijnen en de lokale hj-
nen aan hun lot overlaat. 

STER 21 

Samen met vele vervoerseko-
nomen gaat Claessens ervan 
uit dat de lokale spoorlijnen tot 
het domein van de overheid 
behoren, terwijl de internati
onale lijnen, zoals de hoge snel-
heidshjnen, en het vrachtver
voer door privé-initiatief tot 
stand kunnen komen. 

Mocht dit allemaal w ât teo-
retisch klinken, dan zal het 
STER 21-projekt (Spoor naar 
de Toekomst in het Europa der 
Regio's) meer duidelijkheid 
scheppen. Vlaanderen zou een 
eigen spoorwegmaatschappij 
kunnen oprichten die lokale 
spoorhjnen, door de NMBS 
afgestoten, verder exploiteert. 

De lijnexploitatie kan zich ook 
tot regionale spoornetten uit
breiden, die zowel dominante 
aders als kleinere vertakkingen 
omvatten. Bijkomend moeten 
de vaste kosten bij het over
schrijden van nationale gren
zen verdwijnen. Ze diskrimi-
neren verbindingen die op 
korte afstand een ander na
tionaal territorium overschrij
den. Of: hoe men vanuit een 
regionahstische visie op spoor
wegen tot grensoverschrij
dende samenwerking kan ko
men. 

Bovendien mag de NMBS niet 
zomaar hjnen afschaffen. Er 
moet aktief gezocht worden 

naar mogehjke kandidaat-ko
pers. Tevens moet — zoals bij 
het schrappen vanwerkgele-
genheid — een mobUiteitsre-
konversieplan opgesteld wor
den, dit dan wel in samen
spraak met de regionale over
heden en vervoermaatschap
pijen. 

De eis tot federalisering van de 
NMBS hangt dus nauw samen 
met het verdwijnen van de lo
kale spoorlijnen. In Japan en 
Zweden is met bijzonder veel 
sukses overgegaan tot het op
delen van het spoorwegnet in 
regionale entiteiten. Ook in an
dere landen zijn er pogingen 
om deze spoorweg in te slaan. 
Het regioplan van de NMBS, 
dat het net in 22 nieuwe regio's 
opdeelt, is trouwens een im
pliciete erkenning van het be
lang van een regionale inbreng. 
Afwachten dus wanneer de 
NMBS en de federale regering 
de deelstaten in het spoorbe-
leid betrekt. 

(bvc) 

Stakingen zijn een oud, maar 
veelal efficiënt, middel om eisen 
ingewilligd te zien. De reiziger 
wordt wel gebruikt als gijzelaar. 

pendelaars worden op die ma
nier tot immobiliteit veroor
deeld. 

De Volksunie wees er nochtans 
op dat de huidige impasse kan 
doorbroken worden door het 
Nederlandse overlegmodel na te 
volgen. Daar w^erd de dreiging 
van een massale spoorwegsta
king afgewend. De vervoer-
bond F N V ging met de top van 
de Nederlandse Spoorwegen 
aan tafel zitten en voerde ge
durende tvv'ee weken gesprek
ken in het diepste geheim. Zelfs 
de plaats van de onderhande
lingen werd niet bekend ge
maakt. Het meest opmerkelijke 
aan de situatie was de inbreng 
van twee volstrekt onafhanke
lijke professionele gesprekslei
ders. De gesprekken werden 
hiermee ontdaan van persoon
lijke aversies, van de gebrui
kelijke onderhandelings-ritue-
len of de absolute wil om elkaar 
te overtroeven of om te 'scoren'. 
Uiteindelijk bereikten beide 
partijen een akkoord waarbij 
niemand zich verongelijkt 
hoefde te voelen. 

DE REGERING ZWEEG 

Ondertussen hult de regering 
zich in een absoluut stilzwijgen. 
De enkele keren dat de nieuwe 
minister van Vervoer, M. Daer-
den, geïnterpelleerd w^erd, le
verden geen nieuwe elementen 
op. Voor hem zijn er drie doel-
stelhngen: het bereiken van een 
financieel evenwicht, de ver
betering van het binnenlands 
spoor en de aanleg van de HST 
van grens tot grens. Hoe men 
deze objektieven wil bereiken, is 
voorlopig een open vreiag. 
Nochtans heeft het verleden 
voldoende bewezen dat het 
HST-projekt de investerings-
mogehjkheden voor het binnen
lands spoorverkeer zwaar be
last. Het lijkt er meer en meer op 
dat regering en NMBS-top dit 
probleem als een zoveelste bud
gettaire operatie bekijken. Een 
marktstudie in het kader van de 
opmciak van een nieuw inves
teringsplan heeft nooit plaats
gevonden. Een visie op mo
biliteit ontbreekt voUedig bij 
deze regering. Blijkbaar reaU-
seren de meeste verantwoor
delijken niet dat dit de laatste 
kans is voor de NMBS. 

Bart Van Camp 
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DE KOMMUNAUTAIRE KOST VAN EEN LOKOMOTIEF 

DURR DE NMBS VREEMD GAAN? 

D
e Raad van Bestuur van de 
NMBS zal op 22 decem
ber meer dan %vaarschijn-
li)k de aankoop goedkeu

ren van 80 nieuwe lokomotie-
ven. Alle tekenen wijzen erop 
dat twee jaar intensief lobby
werk vanwege het Waalse 
ACEC vruchten zullen afwer
pen en het order van 12 miljard 
aan de neus van het Duitse 
Siemens en ABB zal voorbij
gaan. Of hoe de geschiedenis 
zich herhaalt van de omstreden 
bussenaankoop van het Waals 
Gewest. 

Op het einde van dit jaar komt 
er een definitief einde aan de 
aankoopprocediu-e van 80 lo-
komotieven voor de Belgische 
en Luxemburgse spoorw^egen. 
Een verhaal waarvan de ont
knoping al twee jaar op zich laat 
wachten. Toen schreef de 
NMBS voor de eerste maal een 
offerte-aanvraag volgens de Eu
ropese regelgeving uit. Het 
Waalse ACEC Transport w âs 
tot dan toe de exclusieve hof
leverancier van de NMBS. Ge
volg: de NMBS betaalde veel te 
hoge prijzen voor haar rollend 
materieel en ACEC experimen
teerde er lustig op los op kosten 
van de belastingbetaler. In de 
periode 1975-1977 leidde dit tot 
een enorm fiasco toen bleek dat 
de NMBS opgezadeld was met 
25 lokomotieven waarvan nooit 
een prototype was uitgetest. 

Wie dacht dat met een Europese 
aankoopformule alles veel ob-
jektiever en doorzichtiger zou 
verlopen, k^vam al gauv f̂ be
drogen uit. In 1994 alleen al 
werd de offerte tot tweemaal toe 
verlengd. Uiteindehjk bleven 3 
kandidaten over: het Franse 
G E C Alsthom en haar filiaal in 
België ACEC Transport, de 
Duitse groep Siemens en de 
Zweeds-Zwitserse tandem 
ABB. 

EEN LOKOMOTIEF DIE 
NOG NIET RIJDT 

Vanaf het prille begin had 
ACEC al een voetje voor op de 
anderen. De firma uit Charleroi 
had samen met de NMBS en het 
Waals Gewest een prototype 
ontworpen. Type 21, zoals het 
genoemd werd, had echter nog 
nooit proefritten ondernomen. 
De aankoopprocedure moest 
dan ook verlengd worden tot 
dat model operationeel was. 

Dat de treinstellen van Siemens 
en ABB wel kommerciële er
varing hadden opgedaan in 
Spanje, Portugal, Noorwegen 
en Zwitserland, was blijkbaar 
niet van tel. 

De NMBS-offerte stipuleerde 
verder dat de lokomotief aan 
enkele technische eisen moest 
voldoen. De lokomotief moest 
uitgerust worden met een TBL-
systeem dat het spoortuig au
tomatisch doet stoppen als de 
machinist een sein negeert. Dit 
systeem was ontworpen door de 
NMBS in samenwerking met... 
ACEC. De verphchting om en
kele ACEC-onderdelen te ge
bruiken, dreef natuurlijk de 
prijs op voor de twee andere 
konkurrenten. Wat dan weer tot 
fel protest leidde bij de twee 
andere kandidaten. Ondertus
sen zou de NMBS de bewuste 

clausule wel geschrapt hebben 
met als gevolg dat Siemens en 
ABB plots goedkoper \varen 
dan ACEC. 

WERKGELEGENHEID 

Maar nog kwam er geen einde 
aan de betwisting. Binnen de PS 
was men nog steeds aan het 
kibbelen. De Henegouwse man
datarissen, met sterke man Van 
Cauwenberghe op kop, zien de 
bestelling liever bij ACEC val
len. De Luikse PS, waartoe mi
nister Daerden wordt gerekend, 
verkiest Siemens omwille van 
haar vestiging in het Luikse. 
Siemens heeft inderdaad werk-
gelegenheidsgaranties in de drie 
gewesten. In Vlaams-Brabant 
biedt zij aan 1500 mensen 
w^erk. 

De ekonomische kompensaties 
van ACEC vallen daarentegen 
magerder uit voor Vlaanderen. 

Op 31 oktober werd een de
finitief bod gedaan door de drie 
betrokken partijen. Op 22 de
cember e.k. zal de Raad van 

Bestuur van de NMBS een be
slissing nemen in dit netelige 
dossier. De Waalse socialisti
sche vakbonden lobbyen on
dertussen naar hartelust via 
pers en kabinetten. Enige 
schaamte kennen zij hier niet 
bij. 

VU-volksvertegenwoordiger 
Karel Van Hoorebeke en VU-
senator J a n Loones stelden de 
minister van Vervoer reeds en
kele vragen over dit dossier. Een 
duidehjk antwoord bleef voor
alsnog uit. Met argusogen kij
ken zij uit naar de beshssing van 
de Raad van Bestuur. Toch kan 
nu al gezegd worden dat het PS-
lobbywerk dit dossier al lang 
heeft doen ontsporen. Wordt 
vervolgd... 

Dej'ongdte aankoop van de NMBS: de reiziger die een zitplaatd kan 
bemachtigen heeft meer komfort. De volgende aankoop Li kom-
munautair zwaar geladen. 

(bvc) 

mmm 
ONDANKS MOOIE BELOFTEN 

GEEN KEERPUNTBEGROTING 

G
edurende de voorbije 
week is in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 
de federale begroting voor 

1996 besproken. Kamerhd^i^ö 
Olaertd gaf in een cJgemene in
leiding scherpe kritiek op het 
regeringswerk dienaangaande. 
Hij stelde dat dit alleszins geen 
keerpuntbegroting is, zoals de 
regering had voorgehouden. 

Er w^orden enorm veel „kleine" 
maatregelen in de marge ge
nomen, maar ontgoochelend 
weinig strukturele maatregelen. 
Vooral de eenmaüge maatrege
len (vb. GSM-miljarden) voor 
in totaal 46 mUjard tonen dit 
aan. Een scharnier naar een 
duurzame sanering van de over
heidsfinanciën kan deze begro
ting niet genoemd worden. Het 
ontbreekt de regering-Dehaene 
aan kreativiteit en durf om de 
toekomst van de volgende ge
neraties veilig te stellen. 

EMU-NORMEN 
En nochtans heeft de regering 
een ideale aanleiding voor een 
effektieve aanpak van de staats-
financiën, namelijk de Europese 
Muntunie. Europa stelt inder
daad voorwaarden wat de toe
treding tot de EMU betreft. Eén 
van die normen is dat het be
grotingstekort slechts 3% van 
het Bruto Binnenlands Produkt 
(BBP) mag bedragen. De re
gering maakt zich sterk dat zij 
dit eind volgend jaar reeds haalt, 
maar voor de VU lijkt dit al te 
voortvarend. De groei-vooruit-
zichten waarvan de regering in 
haar begroting uitgaat, zijn met 
name ondertussen door de Eu
ropese Kommissie negatief bij
gesteld en met een lagere dan de 

vooropgestelde groei haalt men 
de 3% niet. 

Maar veel belangrijker nog is 
dat de totale schuldgraad 'maar' 
60% van het BBP mag bedra
gen. Deze schuldratio w^ordt 
door de regering voor 1996 op 
131,1% geraamd. Wat deze 
norm aangaat, wees Hugo 
Olaerts erop dat België het per
tinent zeker niet haalt. Zelfs „in 
de richting" van de 60% gaan, 
lukt deze regering niet. Daar
voor is ze te zeer verlamd door 
haar belangengroepen en ont
breekt het haar te veel aan toe
komstvisie en krachtdadig be-
leid. 

SOCIALE ZEKERHEID 
De regering had ook op het vlóik 
van de Sociale Zekerheid be
loofd om ernstig te hervormen. 
Karel Van Hoorebeke wees er in 
het debat op dat ook hier de 
regering haar verantwoordelijk
heid voor de toekomst ont-
viijkt. 

De sociale bijdragen bUjven in 
grote mate op de lonen drukken 
en van een andere financiering 
van de Sociale Zekerheid is, op 
een goede 80 miljard na, geen 
sprake. De bijzondere hoge 
loonkost, die daarvan het recht
streeks gevolg is, bhjft onze be-

Annemie Van de Codteele, VU-fraktieleiddter in de Kamer, gaf de 
begroting een dikke onvoldoende. 

drijven péirten spelen in de kon-
kurrentie met ondernemingen 
uit andere landen. 

Een federalisering van de ge
zondheidszorgen en de kinder
bijslagen alsmede een financie
ring van deze sektoren uit de 
algemene middelen w^erd even
eens door Karel Van Hoorebeke 
aangekaart. 

WERKGELEGENHEID 

Van Hoorebeke wees daarnaast 
op het ontbreken van een ern
stig tew^erkstellingsbeleid. 
Strukturele oplossingen als een 
substantiële verlaging van de 
loonkost, een herverdeling van 
de beschikbeire arbeid, inves
teringen in onderzoek en ont
wikkeling,... moeten we van 
deze regering niet verwachten. 

Voor de overheidsbedrijven 
wordt in deze begroting (op
nieuw) geen toekomstoptie ge
nomen. Het NMBS-dossier 
wordt op de lange baan ge
schoven. De GSM-mUjarden 
•worden eenmalig binnenge
haald (al weet men nog niet juist 
hoeveel). Over hoe men de re
latie tussen de overheid ener
zijds en Belgacom en de NAIBS 
anderzijds ziet, vinden we niets 
terug. Weeral een gemiste 
kans. 

_ Annemie Van de CoJteele gaf in 
% haar slotverklaring dit rege-
I ringswerk een onvoldoende. 
'^ Omwille van het ontbreken van 
^ toekomstvisie stemde de VU-

fraktie in de Kamer dan ook 
tegen deze begroting. 

Zeger Collier 
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CHRIS VANDENBROEKE ANTWOORDT FRANS VAN MECHELEN 

VAN IDEALISME NAAR REALITEITSBESEF 

D
e eigenheid van HerMru op 
z'n Vlaanvi, waarin een 
aantal bekende en minder 
bekende Vlamingen hun 

reflekties de vrije loop laten 
omtrent het aktueel en toe
komstgericht reilen en zeilen 
van dit Vlaanderland, leidt als 
vanzelf tot een vreemdsoortige 
cocktail aan bijdragen. De bij
drage van Frans Van Mechelen, 
gewezen minister en hoogleraar 
en zetelend voorzitter van de 
Bond van Grote en van Jonge Ge
zinnen kan die indruk enkel ver
sterken. Zijn bijdrage vormt im
mers een allegaartje van wat als 
zakelij k-historische en bij mo
menten „duidende" moralize-
ring moet doorgaan, inklusief 
een politiek-institutionele on
dertoon van onbehagen omdat 
Vleianderen - voor \vat het ge
zinsbeleid betreft - alleen maar 
mag zeggen wat het wil zonder 
het ook in beleidsdaden en na
venante financiële termen te 
kunnen uitdrukken. 

NIET MEER SCHOON 
Bij momenten begrijpen v̂e de 
voorzitter van De Bond ten 
volle, in andere paragrafen kun
nen we hem amper bijtreden. 
Wanneer hij er dan toch zo prat 
op gaat dat De Bond het plu
ralisme heel hoog in het vaandel 
voert, dan vraagt dit als vanzelf 
om een nuancering ten aanzien 
van de uitbouw van Kind en 
Gezin. Thans doet dhr. Van Me
chelen daarover dermate eufo
risch dat het zelfs voor naïeve 
observanten van het werkveld 
niet meer schoon is. Dat Kwd en 
Gezin goed werk doet en deed, 
zal waarschijnlijk geen enkel 
weldenkend Vlaming tegen
spreken. Evenzeer dient opge
merkt, en het recente verleden 
versterkt alleen maar die in
druk, dat het om een strak ver
zuilde vorm van dienstverlening 
gaat die al maar door versterkt 
wordt in plaats van zich aan de 
pluralitische regelgeving van 
het brede maatschappelijke veld 
aan te passen. Wanneer koUega-
hoogleraar Van Mechelen, eer
lijk en kritisch zoals doorgaans 
ook bij de pinken is omtrent 
bepaalde aktuele herschikkin
gen rond Kind en Gezin, dan zal 
hij dit (moeten) toegeven, on
derkennen en ... desgewenst 
aanklagen! 

Tot zover deze negatieve noot 
omtrent zijn bijdrage in Heréenó 
op z'n Vlaanu. Omgekeerd on
derschrijven we ten volle de 
redenering van Van Mechelen 
wanneer hij betoogt dat taal en 
kuituur enerzijds, gezinsbeleid 
anderzijds, tot het meest eigene 
van een volksgemeenschap be
horen. Vandaar dan ook, alvast 
voor wat de tematiek van De 
Bond betreft, de aandrang 
waarmee de voorzitter telkens 
opnieuw voor een eigen Vlaams 
gezinsbeleid opkomt. In deze 
bijdrage in Her^n^ op z'n Vlaanu 
is het niet anders, integendeel. 
Dat o.m. het dossier van de 
kinderbijslagregeling in dit land 
dat zich sinds 1993 federaal 
noemt nog steeds niet gesplitst 
is, lijkt hem hoe dan ook on-
aanvciardbaar. In het regeerak
koord van Van den Brande II 
staat het betrachten van de 
overheveling ervan naar de ge
meenschappen ingeschreven. 
Er effektief werk van maken is 
voor de voorzitter van De Bond 
de evidentie zelf. 

ZELFMOORD? 
Graag volgen -we hem hierin, te 
meer daar ondertussen geble
ken is dat precies het meest 
eigene van een volksgemeen
schap, namelijk het bevolkings
aantal en de vervanging van de 
generaties het versneld laat af
weten. Wat de gerenomeerde 
Franse demograaf Alfred Sauvy 
jaren geleden voor onze zui
derburen aankondigde, name
lijk ,,la Wallonië de duicide", is 
vandaag de dag al evenzeer van 
toepassing op Vlaanderen. Ook 
in Vlaanderen zijn we dermate 
spaarzaam met de vruchtbaar
heid aan het omspringen, dat al 
lang niet meer in de vervanging 
van de generaties voorzien 
w^ordt. De gevolgen op termijn 
zijn in die zin moeiteloos in te 
schatten, namelijk een ver
snelde veroudering van de be
volking in de eerste plaats en, 
met ingang van 2010, een on
ontkoombare daling van het 
aantal Vlamingen. 

WIE ZAL DAT BETALEN? 
Terwijl er voor de vervanging 
van de generaties zo'n 80.000 
geboorten nodig zijn, telt Vlaan
deren vandaag nog maar iets 
meer dan 60.000 geboorten per 
jaar of een tekort van 20 %. Het 
maakt er de toekomst, met o.m. 
het betaalbaar houden van de 
verzorgingsstaat, alleen maar 

S^SSt" somberder op. ,,Wi^ zal dat be-
talenl" mag vandaag misschien 
een overjaars hedje zijn dat nog 
enkel door anciens gekend is. 
Binnenkort, zeker wanneer die 
veel te lage geboortecijfers zich 
nog langer doorzetten, zal het 
bovenaan de hitparade staan. 
Voor de ouderen kan het dan 
weer een waarschuwing zijn. 
Van hun pensioen zijn ze zeker; 
dat er niet zal aan geraakt wor
den geloven naïevelingen en 
lichtgelovigen die liever bij 
Lxjuis Tobback te biecht gaan 
dan de waarheid onder ogen te 
(vrillen) zien. 

Evenzeer moeten ze beseffen 
dat met name de linkse partijen, 
zowel in Vlaanderen als in Wal
lonië, steeds het grootste verzet 
hebben betoond wanneer het 
gezinsbeleid dan wel de kin
derbijslagregeling ter sprake 
kwam. flet ene beloven en het 
andere weigeren ruikt al te zeer 
naar demagogie om geloofwaar
dig te zijn. Vlaams-realisten ŵ e-
ten wel beter. En mochten ze 
nog twijfelen, dat ze dan meer 
geloof hechten aan de voorzitter 
van De Bond dan aan de illusies 

Ig die de andere voorzitter hen 
\z voorhoudt. Al te vaak vergist 
I— men zich wie nu eigenlijk de 

ChrutVandenbroeke heeft de aandrang waarmee Fraiu Van Mechelen dromer en de reaal-politieker 

voor een eigen Vlaams gezinjbeleiS opkomt, erg gesmaakt. î -
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SAINIMNG 
1 DECEMBER WERELD AIDSDAG 

AIDS BLIJFT UITBREIDEN 

H
et Russische akroniem 
voor aids is SPID. Ook 
het letterwoord aids is in 
de ex-USSR gekend. Vol

gens een gangbaar „grapje" 
staat het voor ,,Amerikanskii 
Imperialisticheskü dozhotnii 
Siphilis" of „Imperialistisch 
Amerikaanse Achterkant Syfil-
lis'. 

Het Franse Sida levert in Zaïre 
het volgende gezegde op: ,,Syn
drome Imaginaire pour Décou-
rager les Amoureux". 

De ,,achterkant" uit de aan
gebrande Russische mop toont 
het hardnekkige vooroordeel, 
een verwijzing naar homosek
sualiteit. Het Zaïrese bon-mot 
wijst op nog een alarmerend 
verschijnsel: het negeren van de 
epidemie. Onbevooroordeelde 
en nauwkeurige voorhchting is 
voorlopig het enige vaccin tegen 
aids. Lijkt toch vanzelfspre
kend, zult u denken. En toch 
staat men vandaag in Vlaan
deren niet overal even open 
voor een aidspreventiebeleid. 
Teveel schepenkoUeges horen 
het in Keulen donderen als men 
het over aids heeft. 

Teveel scholen houden de deu
ren gesloten als het om een 
aidspreventie-zonder-franjes 
gaat. Als men zelfs in basis
groepen van de zgn. „Vlaamse 
progressieve kerk" de opmer
king hoort dat het probleem 
overdreven wordt en „dat het 
toch hun eigen fout is dat men 
met aids besmet raakt", is het 
duidelijk dat er nog veel werk 
aan de winkel is. 

AIDS IN DE WERELD 
Er is niet alleen Vlaanderen 
waar er dagelijks twee a drie 
seropositieven bijkomen. Aids 
blijft in grote delen van de we
reld toenemen, niettegen
staande steeds meer middelen 
worden ingezet om de immu-
niteitsziekte te bestrijden. Te
gen het jaar 2000 zullen er vol
gens de Wereldgezondheidsor
ganisatie (WHÓ) veertig mil
joen mensen met het HIV-virus 
besmet zijn. De direkteur van 
het VN-aidsprogramma, de 
Vlaming Peter Piot, zegt dat 
dagelijks zesduizend mensen 
met het aidsvirus worden be
smet. Vandaag de dag wordt in 
75 procent van de gevallen het 
virus bij heteroseksueel kontakt 
overgedragen. 
Peter Piot: „Nu al leven negen op 
tien bed nutte menden in ontwik-
kelingdlanden. Tot nu toe zijn ver
moedelijk al vier miljoen menden 
aan de ziekte bezweken. Zoald iedere 
mend het recht moet hebben zich 
tegen aidd te bedchermen, moet aan 
degenen du de ziekte hebben en aan 
de dragerd van het virud ook het 
volledige recht op gezondhei?dvoor-
zorg verleend worden." 

INTERNATIONALE AKTIE 
Nog steeds schatten niet alle 
landen de omvang van de aids-
epidemie goed in. In veel landen 
weet men nog zeer weinig over 
het aids-probleem. Zelfs in lan
den waar de omvang van het 
probleem bekend is, weet men 
nog niet hoe het moet aangepjikt 
w^orden, aangezien aids niet en
kel een medisch probleem is. 

Nog teveel dcholen houden de 
deuren gedloten aid het om een 
aiddpreventie-zvnder-franjed 
gaat. 

Het heeft te maken met seks, 
morele waarden, ideologie, re-
hgie,... Volgens Peter Piot moe
ten ook de lokale religieuze lei
ders bij het probleem betrokken 
worden. Hen tegenwerken zou 
een verkeerde inschatting zijn 
vanuit de VN. 

EKONOMISCHE 
ONTWIKKELING 
De meeste landen hebben plan
nen om aids te bestrijden, maar 
in die plannen wordt volgens de 
VN te veel nadruk gelegd op de 
aspekten in verband met ge
zondheid. De VN pleiten voor 
een ruimere benadering en re
aliseren zich dat de aids-epi-
demie zelfs de ekonomische ont
wikkeling bedreigt, 
aids bestrijden is regionaal ge-

-f 
bonden en kan dus niet overeJ 
op dezelfde manier gebeuren. 
Zelfs in onze federatie zien we 
dat de besmetting in Vlaanderen 
duidelijk verschilt van Wallo
nië. Vlcianderen is meer onder 
invloed van de Angelsaksische 
invloedssfeer met minder be
smettingen via drugs. Dit in 
tegenstelling tot Wallonië, net 
zoals de mediterane landen, 
wjiar drugs een groter besmet
tingspercentage inneemt. Wel 

£ zijn er enkele konstanten in het 
[2 Wereld-aidsbeleid. Als een land 

bijvoorbeeld voorstelt om ie
dereen aan een test te onder-
^verpen en alle seropositieven 
op te sluiten, zullen de VN alle 
middelen aanwenden om die be
slissing te bestrijden. 

VOORBEELDFUNKTIE 
Het wereldburo van de Ver
enigde Naties voor de bestrij
ding van aids heeft een dubbele 
taak. Enerzijds moet het ervoor 
zorgen dat de strijd tegen aids 
nog meer resultaat oplevert 
door de krachten te bundelen. 
Anderzijds moet het bijdragen 
tot de hervorming van de VN. 
Peter Piot droomt ervan dat zijn 
programma een voorbeeld 
wordt van samenwerking tus
sen alle verschillende organi
saties en tussen alle leiders, op 
wereldvlak en in de landen zelf. 
Hij ^vil een programma leiden 
dat doeltreffend en transparant 
is, een programma dat bewijst 
dat het mogehjk is iets positiefs 
te verwezenlijken binnen het 
sisteem van de VN. 

Mik Stas 
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flORMOlN 
HORMONENVLEES UIT DE VS: 

KOMT HET OF KOMT HET NIET? 
(Vervolg van blz. 1) 

De Europese Unie verbiedt het gebruik van hormonen in de 
veeteelt. Het verbod L) totaal, d. w.z. zowel lichaanueigen ab 
öyntetuiche hormonen zijn verboden. Niet zo in de Verenigde 
Staten, waar het gebruik van 3 lichaamseigen en 2 
dyntetische hormonen toegestaan u. Diezelfde V.S. be
twisten nu het Europees invoerverbod op met hormonen 
behandeld vlees en willen dat verbod opgeheven zien ten 
voordele van de eigen veetelers. In Europa vinden zij niet 
alleen tegenstanders, zo blijkt. 

S
inds 1988 bestaat er in de 
Europese Unie een totaal
verbod op het gebruik van 
hormonen in de veeteelt. 

Dit betekent dat er gewoonweg 
geen hormonen mogen gebruikt 
worden bij het "vetmesten" van 
runderen. Maar de praktijk 
wijst uit dat er nogal wat pro-
cucenten dat verbod omzeilen: 
behalve geslachtshormonen 
vind je in Europa ook het ü-

VERBOD OP INVOER 
In 1989 vaardigde de Europese 
Unie een invoerverbod uit op 
vlees dat met hormonen be
handeld is. Dat verbod treft niet 
alleen de invoer van vlees uit de 
V.S. maar evenzeer de invoer 
van vlees uit andere staten waar 
het gebruik van hormonen in de 
veeteelt is toegestaan: Canada, 
Argentinië, Australië, Nieuw?-
Zeeland,... 

Enkele Europese lobhygroepen, waaronder de farniaceutuche in
dustrie, zien bijeen UgaÜsering van een aantal hormonen een enorme 
nieuwe afzetmarkt. Voor de meesten telt enkel het adagium "meer 
produktiviteit, meer winst". 

• • 

legaal gebruik van een hele 
reeks andere stoffen zoals 
schildklierremmers en cortico-
steroïden die ervoor zorgen dat 
het vlees meer w^ater bevat. 
Herverdelers, zoals Clenbute-
rol, zorgden er dan -weer voor 
dat de behandelde dieren meer 
vlees en minder vet bevatten. Er 
zijn de talloze cocktails en na
tuurlijk ook het onoordeelkun
dig gebruik van antibiotica. 
In de Verenigde Staten van 
Amerika laat de wetgever het 
gecontroleerd gebruik van vijf 
geslachtshormonen toe. Het ge
bruik van andere groeibeveor-
derende middelen, zoals cor-
ticosteroïden, schildklierre-
mers, clenbuterol is er -net als in 
Europa-verboden. Ook het ge
bruik van antibiotica is er streng 
gereglementeerd. 

Dit invoerverbod betekent voor 
de VS.-vleesexporteurs een 
zware financiële aderlating. Het 
zorgt er vooreerst voor dat de 
VS-vleesexporteurs er niet in 
slagen het hen binnen de GATT-
akkoorden toegestane vleesex-
portquotum in te vullen (slechts 
ong. 2500 T van de 10.000 T 
wordt opgevuld). In tweede in
stantie verhindert het de invoer 
van zowat 35 miljoen kilogram 
Amerikaans "slachtafval", i.e. 
het door de V S . burgers om
wille van "cultureel-cuhnaire" 
redenen niet direct gesmaakte 
orgaanvlees, zoals niertjes, lever 
en/of zwezeriken. De eventuele 
opheffing van het importverbod 
opent voor de VS dus heel wat 
exportmogelijkheden, niet al
leen inzake rundvlees maar ook 
inzake orgaanvlees. 

De inzet is dus groot. Sinds 
1989 trekt de VS dan ook ten 
stri;de tegen het door de EU 
ingestelde totaal-verbod op het 
gebruik van hormonen in de 
veeteelt. In haar strijd tegen het 
totaal-verbod vindt ze ook steun 
bij een aantal Europese lob
bygroepen, zoals de Europese 
farmaceutische industrie, die bij 
de legalisering van een beperkt 
aantal geslachtshormonen, een 
enorme nieuwe afzetmarkt zou 
vinden en de landbouwlobby, 
vaak intens verweven met de 
cigro-alimentaire tussenschakel, 
voor wie alleen het adagium 
"steeds grotere produktiviteit, 
steeds grotere winsten" telt. 

GAH EN HORMONEN 
GATT staat voor "General 
Agreement on Trade and Ta
riffs". Het is reeds bijna 50 jaar 
oud akkoord dat de wereld
handel reglementeert. Die re
gels worden van tijd tot tijd 
geaktualiseerd. Dat gebeurde 
recent nog tijdens een acht jaar 
durende onderhandelings
ronde, die startte in Uruguay en 
einigde in Marrakech. Op 15 
april 1994 werden immers in 
Marrakech de akkoorden, van 
de zogenaamde GATT-Uru-
guay-ronde ondertekend door 
113 leden. In totaal werden 28 
overeenkomsten afgesloten. Die 
•waren vergezeld van meer dan 
22.000 bladzijden lijsten en ver
klaringen. 

Vooraleer het GATT-akkoord 
rechtsgeldig werd, moest het 
natuurlijk ook nog geratificeerd 
\vorden door de diverse nati
onale parlementen. De EG ra
tificeerde het akkoord op 22 
december 1994. Ook de na
tionale Parlementen ratificeer
den het besluit. In het Belgisch 
Parlement was terzake vooral 
VU-senator Nelly Maes aktief. 

EFFICIËNTIE EN 
PRODUKTIVITEIT 
Het GATT-akkoord voorziet in 
de oprichting van de Wereld 
Handels Organisatie (WHO). 
Aan die oprichtingsakkoorden 
v^rerden een hele reeks bijko
mende akkoorden gehecht. En
kele daarvan zijn van belang 
voor de vleessector. De GATT 
wil de handel in landbouwpro-
dukten hervormen. Gronveg 
komt het er op neer dat maat
regelen die de landbouw on
dersteunen en beschermen op 
middellange termijn moeten 
verdwdjnen. 

De basisgedachte is dat de we
reldeconomie, ook het land-
bouwgegeven, moet bekeken 
worden vanuit de principes ef
ficiëntie en produktiviteit. 
Daarbij wordt er van uitgegaan 
dat het beste landbouwsysteem 
juist dat systeem is dat de maxi
male hoeveelheid voedsel pro
duceert tegen een minimale prijs 
waarbij zo min mogehjk pro
ducenten aan te pas komen. AUe 
belemmeringen die de wereld
handel in landbouwprodukten 
bemoeilijken moeten dus wor
den uitgeschakeld. 

Meteen zijn •we waar we moeten 
zijn. De GATT-overeenkomst 
vindt dat de Europese Unie 
deze basisregel negeert als ze 
een importverbod instelt van 
vlees dat behandeld is met hor
monen. De GATT vindt dat het 
importverbod van met hormo-

In Europa mogen geen hormonen gebruikt worden. De VS dtaan het 
gebruik van 3 Uehaamseigen en 2 ttyntetische hormonen toe. Een 
verschil in wetgeving dat wel eens tot een een enorm handetskonflikt 
kan leiden... 

nen behandeld vlees een ver
kapte beperking van de inter
nationale handel is. Want - zo 
stelt de GATT- zeggen dat hor
monen schadehjk zijn voor de 
volksgezondheid steunt niet op 
voldoende wetenschappelijk be
wijs. Kortom: de invoer van 
produkten verbieden kan alleen 
op grond van "wetenschappe
lijke" argumenten. Binnen de 
GATT wordt het aanleveren 
van de bewijslast gedelegeerd 
naar de Codex Alunentaruut Com-
müiiLe van de Wereldgezond
heidsorganisatie en de Voedsel 
en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties. De zaak is al 
moeilijk te volgen voor politici, 
ze is dat uiteraard nog meer 
voor een gewone consument. 
De studiedag die Jaak Van-
demeulebroucke op 6 november 
jl. Organiseerde was dan ook 
bijzonder interessant. Ruwweg 
\verden er zo^vat vier besluiten 
getrokken: 

1. GEBREK AAN 
WERELDDEMOKRATIE 
Het GATT-model, dat het be
grip vrijhandel tot evangelie 
propageert, geeft vrij spel aan 
de "wetten van Vraag en Aan
bod", aan het marktmekanisme 
dus. Dat laatste vi^erkt perfekt 
op wereldvlak en vindt hciast 
geen korrigerende krachten. 
Wie er van profiteert zijn de 
organisaties die zeer duidelijk 
op wereldvlak georganiseerd 
zijn: de multinationale bedrij
ven. 

Mogehjke tegenkrachten be
staan niet. De overheid is plaat
selijk, regionaal, nationjial of 
Europees georganiseerd. Veel 
minder op supra-nationaal vlak 
en in elk geval zeer zwak ge
organiseerd op wereldvlak. Al 
bestaan natuurhjk de VN. Op 
handelsvlak w^ordt alles gede
legeerd naar de GATT en de 
W H O . Binnen dat soort or
ganisaties bestaat een totaal ge
brek aan interne demokratie, 
dat is een vaststelling. 

Alleen al wat de goedkeuring 
van de GATT-akkoorden be
treft, volstaan enkele opmer
kingen: 

1. Het Europees Parlement en 
de nationale parlementen moes
ten hun goed- of afkeuring laten 
bhjken met een simpele ja/neen 
stem. Nuancering w^as onmo
gelijk. Het \vas te nemen of te 
laten. Dat terwijl we het hebben 
over een tekst die ruim 22.000 
bladzijden beslaat, en op vele 
aspekten van het ekonomische 
leven ingrijpt (auto-industrie, 
intellektuele rechten, landbouw, 
...). 

2. De verkozenen in het Ame
rikaanse Huis van Afgev£iar-
digden kregen een sïunenvat-
ting van 2 boekdelen die samen 
4004 bladzijden besloegen. Ze 
kregen dat dokument 48 uur 
voor de stemming. En voor het 
plenair debat was nauwehjks 4 
uur uitgetrokken. Twee uur 
voor de voorstanders, evenveel 
voor de tegenstanders. 

3. Het Europees Parlement be
steedde nog minder tijd aan het 
geheel. 

4. In de meeste nationale par
lementen \vist men niet eens 
waarover men het had. 

De overheid gedroeg zich dus 
vrij mak en machteloos. Ze 
kreeg terzake ook w^einig steun 
van de oude en nieuwe sociale 
bewegingen. Het verzet tegen 
(deel)aspekten van de GATT 
kreeg (ook in de pers) weinig 
weerklank en was in elk geval 
niet op wereldschaal georga
niseerd. (Boeren)-vakbonden, 
verbruikersverenigingen en 
derde wereldbe'wegingen zijn, 
vergeleken met goed uitge
bouwde multinationale onder
nemingen (MNO), inderdaad 
absolute dw^ergen inzake orga
nisatiegraad. 
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ONDERTUSSEN IN AMERIKANEN LAND: 

NIETS AAN DE HAND?! 
Eén van de deelnemerd aan de konferentiedag van 6 
november j.L stelde de VS-regerlngévertegenwoordiger Ge
orges Pope en de dlrekteur van de Amerikaanse vlees-
exporteur,) Willem Zerk de vraag of „de geruchten ja dan 
neen juut waren dat het VS-<iy<fteem van een gelegaliseerd 
en gekontroleerd gebruik van vijf geslachtshormonen niet 
voorkwam dat er naast de legale ook ook andere Illegale 
produkten, m.n. clenbuterol, in de VS opduiken ". 

P
ope en Zerk antwoordden 
dat het VS-systeem slui
tend was: het gelegaUseerd 
gebruik van hormonen 

voorkonit, {Jdus de Amerika
nen, een zwarte en illegale 
markt. Ze gaven -wel toe dat er 
ooit eens een geval van clen-
buterol-gebruik voorgekomen 
was. Maar dat -was 'een ge-
isoleerd geval, dat bovendien 
alleen betrekking had op ten-
toonstellingsdieren'. Is het w^aar 
dat er in de VS maar één geval 
van gebruik van clenbuterol bij 
tentoonstelHngsdieren opdook? 
Bestaat er ja dan neen een il
legaal circuit van groeibevor
deraars in de VS? Als hierop 
negatief geantwoord kan wor
den, vervalt één van de be-

(Vervolg van blz. 9) 

2. MONOPOLIE VAN 
WETENSCHAP 
Het GATT-akkoord zorgt er 
voor dat de wetenschap en met 
name de Codex Alimentarius 
de centrale rol van scheids
rechter krijgt. Is het norma^J 
dat dit soort organen een bo
venmatige macht wordt toe
gemeten? Wetenschap is rui
mer dan alleen maar "natuur"-
vi^etenschap. Binnen een breed 
maatschappelijk debat moeten 
ook andere argumenten spelen 
dan alleen de natuurweten
schappelijke, de toxikologi-
sche of de argumenten met 
betrekking tot de volksge
zondheid. Socicial-ekonomi-
sche argumenten zijn er een 
voorbeeld van. 

Daarbovenop komt dat we
tenschap steeds een evolutief 
karakter kent. Wat vandaag 
door de natuurwetenschap 
voor waar' wordt aangeno
men, is morgen misschien w êl 
vals. Het gebruik van het 
DES-hormoon In de veeteelt 
bijvoorbeeld, werd jarenlang 
gepropageerd. Slechts na 35 
ja^r studie bleek dat het kan
kerverwekkend •was. 

3. GEFORCEERDE 
INVOER VS-VLEES 
De VS gebruiken de GATT-
akkoorden en de unieke rol die 
de wetenschap toebedeeld 
krijgt als breekijzer om de in
voer van VS-vlees te forceren. 
En ze relativeren: ,,Waarom 
maken juUie zich druk? Het 
gaat uiteindelijk slechts om 
10.000 ton hoogwaardig rund
vlees ". 

Het gaat natuurlijk wel om 
meer. Na de instelling van het 
invoerverbod nam de VS per 
jciar voor zow^at 100 mio $ 
retorsiemaatregelen. Dat is om 
en nabij de 3 miljard Bfr. Geen 
peulschil. Dat was, wat de VS 

langrijke argumenten om het 
gebruik van hormonen ook in 
de Europese Unie toe te staan. 
Een onderzoek, w^aarbij gebruik 
gemaakt werd van de meest 
moderne technieken op infor-
matikagebied. 

SHOWDIEREN 
De VS-vertegenwoordigers 
maakten ons op 6 november 
1995 wijs dat slechts éénmaal 
het gebruik van clenbuterol op
dook bij tentoonstellingsdieren. 
Dit is een leugen. Vandemeu-
lebroucke ontdekte na een sum
mier onderzoek dat het gebruik 
van clenbuterol bij tentoonstel
lingsdieren opdook op de vol
gende 'veebeurzen': Fort Worth 
en San Antonio, Texas; Okla-

betreft, het bedrag aan schade 
dat ze "leden". Bovendien 
geeft de VS toe dat ze de markt 
van het zgn. 'slachtafval' willen 
heroveren. Dit zijn de door 
VS-burgers om kulinair-kul-
turele redenen niet gesmaakte 
niertjes, levers, tongen, zwe
zeriken, ... die voor het in
voerverbod ruim 35.000 ton 
bedroeg. WdUm Zerk {USMeat 
Export Federation) verklaarde 
op de studiedeig dat de VS na 
opheffing van het importver
bod 20.000 ton wil heroveren. 
Bovendien speelt de 'domino
techniek'. De VS vervullen 
een speerpuntfunktie. Eens zij 
het dispuut gewonnen hebben, 
volgen de landen die een ge
lijkaardig systeem van gele
galiseerd gebruik van hormo
nen invoerden: Canada, Ar
gentinië, Australië, Nieuw^-
Zeeland. Daarbovenop komen 
de belangen van (de Ameri
kaanse en Europese) farma
ceutische industrie: extra in
komsten door gelegaliseerde 
markt. 

BOERENBOND 
Ook een bepaalde landbouw-
lobby kan terzake belangrijk 
zijn. In dit verband kunnen wij 
alleen maar de verklaringen 
van de grootste Vlaamse land
bouworganisatie, i.e. de Boe
renbond, verwelkomen. De 
verklaring van 22 november 
j.l.waarbij wordt aangedron
gen op een bestendiging van 
het totcial-verbod is een be
langrijk signaal naar de sektor. 
Bij ons weten is dit de eerste 
keer dat de Boerenbond on
dubbelzinnig het kamp kiest 
van diegenen die van oordeel 
zijn dat de vleesproduktie best 
kan zonder het gebruik van 
groeistimulatoren. Hopelijk 
zullen de BB-vertegen^voor-
digers in de diverse parlemen
ten hetzelfde pad blijven be
wandelen. Dat was in het ver
leden niet altijd het geval (cfr. 
(ex)-parlementsleden De-

Onder de kundige leiding van VU-Europarlementslid Jaaiz vanOemeuiebroucke zaL óe VoilcituriLe in het 
hornwmndoddier een dtimulerende en koördinerende rol blijven dpelen. 

homa City (April 1991); Fife 
Ohio State Fair (oktober 1994); 
National Western Stock Show, 
Denver 

(augustus 1995). In Ohio -wor
den ook nog 7 andere gevallen 
gemeld. De direkteur van de 

meester, Marck, Vanhaver-
beke, Dekeersmaecker, ...). 
Een gelukkig staan ook in cui-
dere landen boerenorganisa-
ties op de bres tegen de le-
gahsering van het gebruik van 
hormonen. (Cfr. Produkt-
schap Vee en Vlees-Neder-
land). 

4. LEGALISERING EN 
ZWARTE MARKT 

In het debat wordt vaak het 
argument geuit dat een lega
lisering van de vijf VS-hor-
monen ervoor zal zorgen dat er 
een eind komt aan de ont
spoorde situatie van de hor
monenmaffia in Europa. Het 
zwart circuit zou zo verdwij
nen. Wij blijven geloven dat 
dit een onjuiste voorstelling 
van zaken is. Er m£ig immers 
niet uit het oog verloren w^or-
den dat alles draait rond 'extra 
winst en immoreel geldbejag'. 
Daarbij mag niet vergeten 
•worden dat onze labo's kok-
tails ontdekken waarin stee
vast naast geslachtshormonen 
ook andere produkten gevon
den worden (corticosteroïden, 
herverdeiers, ...). Deze laatste 
produkten zijn vaak veel ef
ficiënter. In elk geval zorgen 
die koktails voor extra -winst. 

Op een studiedag van de 
BAMST {BelguinAjdociatwnfor 
Meat Science and Technology) in 
Gent op 21 november 1995 
bleek uit de diverse referaten 
maar ook uit privé-gesprekken 
met mensen uit het 'veld' dat 
deskundigen algemeen ver
wachten dat een eventuele le
galisering geen zoden aan de 
dijk zal zetten. We kunnen ons 
trou-wens ook afvragen of in 
landen waar de '5 ' gelegali
seerd zijn, de situatie wel de
gelijk zo "clean" is als wat door 
de betrokken overheden be-
w^eerd wordt. 

Bart Staes 

foor schat het gebruik van clen
buterol op 20 %. Daarbovenop 
zijn er meldingen van het ge
bruik van clenbuterol bij dieren 
op tentoonstellingen in Okla
homa en Louisville. De clen
buterol zou ingevoerd zijn van
uit Canada. 

VANUIT NEDERLAND 
In oktober 1994 ontdekte men 
in de VS een kontainer die clen
buterol bevatte. Het produkt 
^verd aangetroffen in een lading 
vitamine-praparaten en premix 
fabrikaten die van het Neder
landse bedrijf Pricor -werden 
verscheept naar hjiar Ameri
kaanse dochter Vitek Supply 
Co. In dezelfde periode meldde 
het persbureau Associated 
Press dat er in de VS „clen
buterol ontdekt -werd die ge
mengd •was in veevoer en ver
kocht werd in diverse staten". 
Karet Gutknecht (woordvoerder 
ministerie van Landbouw en 
Konsumentenbescherming) gaf 
later toe dat er „meer dan 1200 
kalveren van minstens 3 land-
bou^vbedrijven uit Wisconsin in 
beslag genomen zijn over de 
voorbije 3,5 jaar." Op 24 ok
tober 1994 verscheen in het 
Amerikaanse tijdschrift Food 
Chemical Neu><) aanvullende be
richtgeving. Het onderzoek 
richtte zich naar de staten waar 
de kalfsproduktie van belang is: 
Wisconsin, Ilinois, Minnesota 
en Pennsylvania. 

Het blijft echter niet bij on
derzoek. Vandemeulebroucke 
vindt ook sporen van rechts
zaken. In Vetnewd van het Center 
for Veterinary Medicine van 
Rockville, dd. 25/4/94 versche
nen berichten over de mistap-
pen van twee dierenartsen uit 
Wisconsin. Op de Food and Drug 
Adminutration (FDA)-server 
-vindt Vandemeulebroucke in 
het berichtenblad FDA-Condu-
mer van 1 november 1994 een 
bevestiging: twee dierenartsen 
uit Wisconsin w^erden veroor
deeld voor de illegale distributie 
van diergeneesmiddelen: 15 
maanden cel en 7,5 miljoen fr. 
boete elk. Het ging om een 
illegaal netwerk dat antibiotica, 
corticosteroïden en clenbuterol 
verspreidde, net die stoffen 
waar ook de Europese hormo
nenmaffia erg mee vertrou-wd 
is! De dierenartsen -waren reeds 
aktief van 1986. Tussen 1988 en 

1990 zouden ze een omzet ge
realiseerd hebben van zow^at 50 
miljoen frank. En hun grond
stoffen kwamen uit de VS zelf, 
maar ook uit Duitsland en 
Spanje. 

'ZAKEN DOEN' 
MLaar daar blijft het niet bij. In 
oktober 1994 vernamen -we de 
veroordehng van nog een an
dere dierenarts: drie jaar cel en 
7,5 miljoen frank boete. Tussen 
maart en mei 1993 zou hij een 
handeltje in clenbuterol opgezet 
hebben met vertakkingen naar 
de staten lo-wa, Indiana, Mis
souri en Oklahoma. Kort 
daarop volgde de veroordeling 
tot drie jaar voorwaardelijk van 

411̂  

Hoe hard de VS ook 'men' roe
pen, ook bij hen worden verboden 
én dchadelijke hormonen ge
bruikt in de veeteelt. 

nog een andere zakenman. Sa
men met twee andere kompanen 
handelde hij vooral in antibi
otica afkomstig uit China en 
Europa. Eén van de produkten 
vn zijn illegaal handeltje betrof 
Cardabox, een uiterst giftig en 
kankerverwekkend produkt. 

Tijdens Vandemeulebroucke's 
studeidag verklaarden de VS-
vertegenwoordigers dat er niets 
aan de hand -was. Slechts één
maal zou er clenbuterol aan
getroffen zijn tijdens een ten
toonstelling. Het voorgaande 
bewijst het tegendeel. Maar er is 
meer. Op de FDA-server, dat is 
de Amerikaanse overheids
dienst die dit soort zaken op
spoort, vond Vandemeule
broucke clenbuterol tot twee
maal toe op 'alarm'-lijsten. 
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Dat bewijst meteen dat de FDA 
goed op de hoogte is van de 
problemen. 

BABELSE VERWARRING 
Maar ook op de Internet-
nieuwsgroepen worden er spo
ren teruggevonden van leven
dige gesprekken over het ge
bruik van clenbuterol. Leuk 
daarbij is het bericht van een 
Net-gebruiker die meedeelt dat 
de VS-douane toch w êl bijzon
der dom is. Bij een vriend zoch
ten ze naar clenbuterol en von
den een grote hoeveelheid Spi-
ropent. Ze lieten hem onge
moeid omdat ze niet wisten dat 
Spiropent de Mexicaanse naam 
voor Clenbuterol is! 

Kortom: de Verenigde Staten 
van Amerika kennen wel de-
gehjk een zwarte markt- pro
bleem. Dit is maar een topje van 
de ijsberg. De hierbovenver-
melde gegevens werden beko
men na een summier onderzoek 
vanuit het E.P. in Brussel op 
grond van openbare gegevens 
(kranten- en tijdschriftartikels, 
infonnatie op Internet). 

Er zijn alvast de talrijke voor
beelden inzake het gebruik van 
clenbuterol (invoer vanuit Ne
derland, Canada en Mexiko). 
Terzake werden malafide land-
bouw^ers en dierenartsen ver
oordeeld. Er is het geval van het 
zwarte markt circuit met kiem-
remmende stoffen en zelfs het 
kankervenvekkende Carbadox, 
... met hjnen naar China. De 
FDA is zich bewust van de ernst 
van de situatie. Clenbuterol 
staat op haar 'alarm'-hjst. Tegen 
de achtergrond van het dispuut 
tussen de VS en de EU kan het 
argument dat stelt dat een 'le
galisering zorgt voor het ver
dringen van de zw^arte markt' 
dus niet langer gebruikt w^or-
den. Het geeft stof tot nadenken 
over de ware bedoelingen van 
de Amerikanen, wanneer blijkt 
dat zij ons deze kruciale in
formatie moedwiUig onthou
den. 

BLIJVEND VERZET 
De informatie die Jaak Van-
demeulebroucke aanbrengt met 
betrekking tot de geldende 
w^erkwijze binnen de Codex Ali-
mentarius Commissie geeft dui
delijk aan dat de ware inzet van 
de Wereld HandelsOrganisatie 
(WTO) geld- en handelsbelan
gen zijn. De VS schrikken er 
daarbij niet voor terug grove 
leugens te verspreiden. 

Dciarbij zijn alle middelen goed. 
Men schrikt er niet voor terug 
de w^etenschap te misbruiken. 
Wat telt is winst. Business co-
mes first. De komende maanden 
zullen van ontzettend groot be
lang zijn. Het komt er nu op aan 
de poütieke wereld maar ook de 
hele w^ereld van NGO's, milieu-
, konsumentenbewegingen en 
Derde Wereldbe'wegingen wak
ker te schudden opdat een breed 
front kan ontstaan van mensen 
en bewegingen die duidelijk 
N E E N zeggen tegen deze gang 
van zaken. Terzake zal er blij
vend druk moeten worden uit
geoefend op de Europese Kom
missie, de Raad van Alinisters, 
het voorzitterschap en de di
verse nationale en regionale re
geringen, die bevoegdheden 
dragen inzake landbouw, mi
lieuzaken, konsumentenbelan-
gen of volksgezondheid. De 
Volksunie in het Europees Par
lement zal terzake een stimu
lerende en koördinerende rol 
blijven spelen. 

(bs) 

DE CODEX ALIMENTARIUS: 

EEN WEINIG DEMOKRATISCH BEESTJE 
De Codex AUrmntariud Commudie 
(CAC) is een vakorganisatie 
van de FAO (Voedsel en Land-
bouvvrorganisatie) en de W H O 
(Wereldgezondheidsorganisa
tie) van de V.N. Ze werd ge
sticht in 1962. 146 regeringen 
zijn er lid van. Twee derde van 
het aantal leden is ontwikke
lingsland. Hoofddoel is de vast
stelling van gemeenschappelijke 
levensmiddelennormen. De Co
dex Alimentarius Commissie 
telt zowat 20 vakkommissies en 
vier regionale koördinatiekomi-
tés (Afrika, Azië, Europa en 
Latijns-Amerika). De diverse 
vakkommissies bereiden voor
stellen van beslissing voor. Om 
de twee jaar komt de CAC in 
een plenaire zitting bijeen. Ie
dere regering beschikt er over 1 
stem, maar heeft wel het recht 
meer personen af te vaardigen. 
Eén ervan oefent het stemrecht 
uit, de rest zetelt er als waar
nemer. 

NEUTRAAL? 
De praktijk leert dat er in de 
delegaties van de (grote) in
dustrielanden heel w ât verte
genwoordigers van het bedrijfs
leven zetelen. De ontwikke-
hngslanden daarentegen be
schikken vaak over te weinig 
middelen om aan de vergade
ringen deel te nemen. VU-eu-
roparlementslid Jciak Vande-
meulebroucke ging de samen
stelling na van de voorbije drie 
zittingsperioden. In 1991 na
men in totaal 2578 personen aan 
de vergaderingen deel, hetzij als 
vertegenwoordiger van een lid
staat, hetzij jJs 'w^ciamemer'. 25 
(vijfentwintig!) procent kwam 
uit de industrie. De delegaties 
van de VS en Duitsland Wciren 
zelfs voor de helft samengesteld 
uit industrievertegenwoordi
gers ! De VS alleen al zorgde in 
totaal voor 243 vertegenwoor
digers. Uit geheel Afrika daag
den maar 142 personen op. De 
VSA en Europa staan samen in 
voor 65 % van het totaal aantal 
deelnemers, hoewel ze samen 
maar 15 % van de w^ereldbe-
volking vertegenwoordigen. 
Dciartegenover staat ook dat 
NGO's, milieu- en verbruikers
organisaties omzeggens niet 
vertegenw^oordigd zijn. 

Hetzelfde geldt voor 1993. De 
industrie w âs er massaal ver
tegenwoordigd. De lobby van 
de farmaceutiche industrie zond 
zelfs een delegatie die even 
groot was als die van de Eu
ropese Commissie. Dat terwijl 

De indudtrie doet ailcö om aan haar geld te raken. Zelf zegt ze -
onbeschaamd - gebruik te willen maken van de ontwikkelingdlanden 
omdat 'zijde baland in oné voordeel kunnen doen onulaan'. Een totale 
minachting voor de samenleving. 

ontwikkelingslanden vaak al
leen maar vertegenwoordigd 
waren door toevaUig ambassa
depersoneel van hun cimbassade 
in Zwdtserland. 

De slotzitting van de zittings
periode 1993-1995 (Rome, juh 
1995) werd bijgewoond door 
369 afgevciardigden die samen 
94 delegaties vertegenwoordig
den. De delegaties verschilden 
in omvang. Zo bevatte de US-
delegatie 27 deelnemers (w^aar-
van 37 % van de industrie, w .̂o. 
Coca Cola, Kraft Foods). De 
delegatie van Zimbabw^e was 1 
man sterk. De meeste verte-
genwoordiges van ontwikke
lingslanden waren ambassade
personeel uit Rome, dus niet 
direct experten. Buiten de af
gevaardigden van de hdstaten 
namen nog 67 personen als 
'waarnemer' deel aan de ver
gadering. Behalve de vier men
sen van de konsumentenbewe
gingen was er slechts één andere 
(nieuwe) sociale beweging ver-
tegenw^oordigd (Association 
European Celiac Societies). De 
industriew^aamemers waren 
goed vertegenwoordigd: Co-
misa (7 vertegenwoordigers). 
Internationale Zuivelfederatie 
(3 vertegenwoordigers). 

De konsumentenvertegenwoor-
digers probeerden "de door
zichtigheid" van het CAC-pro-
ces, alsmede de gegarandeerde 
vertegenwoordiging van ver
bruikersorganisaties aan de 
orde te stellen. Dit punt werd 
slechts onder varia behandeld 
en komt pas over 2 jaar -in 1997 
dus!- opnieu^v aan bod. 

Jaak Vandemeulebroucke: "In 1991 namen een dikke 2.500 menden 
deel aan vergaderingen van de CAC. Liefst 25% van hen kwam uit de 
induótriel" 

De sterke aanw^ezigheid van de 
industrie is natuurlijk van be
lang. Hun invloed op de re
geringsdelegaties w âs van die 
aard dat na een door de VS 
geforceerde en geheime stem
ming het gebruik van geslachts
hormonen in de veeteelt jJs 'niet 
schadelijk voor de volksgezond
heid' werd bevonden. 

INDUSTRIE-EUFORIE 

Dat de industrie de inzet van het 
CAC-gedoe naar waarde schat 
blijkt uit een dokument dat 
Jaak Vandemeulebroucke op 
de kop wist te tikken. Het be
treft een in Animal Pharm ge
publiceerd verslag van CO-
MISA over de Rome-vergade
ring van de CAC. COMISA 
staat voor Consultation Mondiale 
de l'uidustrie de la Santé Anunale: 
het grote broertje vcin de FE^ 
DESA. De lobby van de far
maceutische industrie dus. 

Enkele citaten maar: „Nog eu
forisch over de residtaten die 
bereikt w^erden tijdens de Co
dex Alimentarius-vergadering 
van juh jl. Werd reeds begonnen 
aan de voorbereiding van de 
volgende vergadering, die voor
zien is voor 1997". Verder in het 
verslag wordt de beslissing om
schreven als een 'belangrijke 
overwinning'. En verder: „Het 
komt er nu op aan te leren van 
deze ervéiring zodat we de be-
shssingen kunnen beïnvloeden 
die tijdens de volgende verga
dering genomen moeten wor
den. Meer bepaald inzake het 
gebruik van het BST-hormoon." 
Het verslag gaat verder: „We 
moeten op tijd starten de andere 
landen te overtuigen van onze 
juiste zienswijze. (...) We moe
ten nieuwe aUianties sluiten, 
voornamelijk met de Ontwik
kelingslanden." 

Onbeschaamd gaat het verder: 
„De sterke aanwezigheid van 
ontwikkelingslanden vormt een 
nieuw aspekt. De industrie 
moet van hen gebruik maken, 
want zij kunnen de balans in ons 
voordeel doen omslaan." 

-g, Uit het verslag bhjkt verder dat 
_g de hormonenlobby wel degelijk 
^ de indruk heeft dat ze de be-
£ slissing beïnvloedde: ,,De voed-
& sehndustrie was invloedrijk. 

(...) Het is nu eenmaal zo dat we 
moeten cianvarden dat een ver
tegenwoordiger van Coca Cola 
meer invloed heeft dan iemand 
anders." 

Deze citaten illustreren op vol
doende wijze de totale minach
ting van een bepaald soort in
dustrie voor de parlementaire 
demokratie en de opdracht 
maatschappelijke keuzes te ma
ken waarbij rekening wordt ge
houden met meerdere afwegin
gen: wetenschappelijke, mUieu-
technische, sociaal-ekonomi-
sche, morele, ... 

Hiermee raken we opnieuw de 
de kern van het GATT-debat. 
De GATT staat aan de kant van 
degenen die ten koste van alles 
en met absoluut geldgevrin tot 
doel gekozen hebben voor w ât 
de Vlaamse filosoof Alax Wil-
diers omschreef als 'het geloof in 
de absolute voorrang van het 
technisch-industrieel complex 
(business comes first)'. Daar 
passen wij dus voor. 

(bs) 

Deze week i n 
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Patiënten met Aids 
1 december is het de 

internationale Aids-dag Welke 
reaktiepatronen vertoont de Aids-
paüent en zijn omgeving en hoe 

wordt hij verzorgd'' 
Getuigenissen van verplegers en 
buddies, deze week in Knack 

Het verleden in Dresden 
Bart Plouvier zoekt m Dresden 

met zijn vader naar het verleden 
Een puzzel van goed en fout, 
ontward door een zwijgzame 
oude man en zijn schnjfgrage 

zoon, deze week in 
Weekend Knack. 

En verder: 

^ 

Pers en justitie - Rapport 
armoede in Vlaanderen - Zaken 

in de ontwikkelingssamenwerking 
- Ekonomie. de balans van de 
Belgische banken - Bill Gates 

over zijn nieuwe huis - Boeken. 
de postume roman van Willem 
Fredenk Hermans - Kuituur 
gesprek met kompomst Luc 

Brewaeys - Wereld hoeveel is 
de vrede van Dayton waard'' 

Bencht uit de Baranja 

Kziack 
+ ir.l.l KNU'K* lA l . lM 

lA.KK wov.ssim, ri: KOOP 
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UIT DE REGIO 
BERT ANCIAUX OP VU-BAL 
SINT-GILLIS-WAAS 

VLAAMS-
BRABANT 

Te Sint -Gi l l i s -Waas was alge
m e e n voorz i t t e r Ber t Anc iaux te 
gas t op het jaarli jkse VU-ba l . 
Hij g reep de gelegenheid te baa t 
o m he t ke rsverse afdel ingsbe
s t u u r een goede v a a r t te w e n 
sen. 

O p de foto v.l.n.r. O C M W -
raadsl id H u g o D e Ridder ; D e -
nis D ' h a n i s ; gemeen te raads l id 

Er ik M a e s ; gemeente raads l id 
Amedee Vegels (Beveren) ; 
voorz i t te r Ber t Anc iaux ; ge
meenteraads l id Lucie D e 
munck ; schepen Lieven D e -
h a n d s c h u t t e r (S in t -Nik laas ) ; 
O C M W - r a a d s l i d J o c h e n Mels ; 
gemeente raads l id H u g o Stuer ; 
M i e k e D e M u n c h en afdelings
voorz i t te r R o m a i n D e G r a v e . 

WEST-VLAANDEREN 
D E C E M B E R 

Vr. 1 B E L L E G E M : Toneelvoor
stelling: Stijn Streuvels, een leven 
lang. Door Aria Theys en Frank 
Vandenbroucke. Om 20u. in O.C. 
De Wervel, Processiestraat 6. In
kom 200 fr., w k . en +3-pas: 150 fr. 
Org.: Vlaamse Klub Kortrijk-zuid 
en W B . Kaarten: Staf Beelen 
(21.50.85). 

Za. 2 B R U G G E : Chocolade- en 
Theekaarting. Vanaf 19u. in De 
Rooselaer, Dudzeelsestwg. 32. 
Kaarten aan 60 fr. te verkrijgen bij 
Gerard Vanhecke (060/33.13.91), 
Hilde Jaques (060/33.80.53) of de 
avond zelf in de zaal. Org.: Vlaams 
Trelpunt Brugge. Iedereen wel
kom! 

Wc . 6 I Z E G E M : V-club voor jong 
volwassenen: Bowlen. Om 19u.30 
bowling aan Delhaize. Org.: Vla-
najo. 

Vr. 8 B R U G G E : Bert Anciau 
wordt geïnterviewd door Peter 
Slabbinck (zanger van Red Zebra). 
Vanaf 20u.30 in jeugdhuis Den 
Dwarskop, 's Gravenstraat 44 (zij
straat Lange Rei). Org.: V U J O -
Arr. Brugge. Info: Zeger CoUier 
(050/82.38.87). 

Za. 9 D A M M E : Jaarlijks afde-
lingsfeest. Kazakken met haring. 
Daal Heldewijs, Hoogstraat, Lap-
scheure-Damme. Aanvang 18u.30. 
Deelname 250 fr. Iedereen Wel
kom. Org.: VU-Damme. 

Zo. 10 l E P E R : WI-Kerstfeest . 
Om I4u.30 stipt in CC De Meer
sen, Hoek St .Jans- en St.Niklaas-
kerk. Met o.m. visput voor kin
deren. Mini Pippo Bello Show, kof
fietafel, poppenkast. Deelname: 
volw. 100 fr., kinderen 75 fr. In
schrijven ten laatste op 2/12, tel. 
067/20.24.68. 

Di . 12 TIELT: „De toekomst van 
het Nederlands in de Europese 
Unie" door Erik Vandewalle. Om 
20u. in CC GUdhof St.Michielslaan 
9. Inkom 80 fr., leden gratis. Info: 
Hilde Houwen (051/40.42.94 of 
09/223.77.42 -kantooruren) . Org.: 
A. Vander Plaetsekring Tielt. 

Wc . 13 I Z E G E M : V-club voor 
kinderen: kerstversiering. Om 
I3u.30 in de Ommegangstraat 6. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: linten, 
schaar, lijm, stiften en kleurpot
loden. Org.: Vlanajo. 

D o . U I Z E G E M : De kunstbe
weging COBRA, dia-voordracht 
door Simone Van Pamel-Marcehs. 
Om 20u. in de bar van de Sted. 
Muziekakademie, Kruisstraat 16. 
Org.: VSVK. 

Za . 16 I Z E G E M : Hutsepotteling. 
Start aan het vlaamse Huis, om 
I7u.30. Vooréif inschrijven bij Pol 
van het Vlaams Huis, Wilfried 
Lagae (30.48.78) of Herman Van-
damme (30.19.44). Org.: Wandel-
klub Vlaams Huls. 
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OOST-VLAANDEREN 
N O V E M B E R 

Wc. 29 SINT-NIKLAAS: Mien 
Verstraete over „Per jeep door 
West-Afrika", met zelfgemaakte 
dia's. Om 20u. bij haar thuis, Au
gust Nobelstraat 21 . Verzamelen 
FW-Sint-Niklaas: om 19u.45 aan 
stadhuis. 

D E C E M B E R 

D o . 7 T E M S E : InzameHng ge
bruikte kleding door het VIC, t.v.v. 
Koerdische vluchtleingen. Vanaf 
8u.30. Ook op 8/12, vanaf 8u.30: 
vervolg Temse + Tielrode. Info: 
Nelly Maes (03/772.65.05). 

Vr. 8 BURST: Drugsdebat om 20u. 
in 't Bierwinkeltje (naast station 
Burst). Toegang gratis. Org.: 
VUJO-Aalst-Oudenaarde. Info: 
053/67.42.47. 

Vr. 8 G E N T B R U G G E : Info-
avond met Sven Gatz: Wij laten 

Brussel niet los. Brussel laat ons 
niet los!. Om 20u. in Diensten
centrum, Braemkasteelstraat 35. 
Org.: VU-Gent-Eeklo i.s.m. Dr. 
Goossenaertskring Gentbrugge-
Ledeberg. 

Di . 12 SINT-NIKLAAS: Met 
FW-Sint-Niklaas naar „Amanda 
en de Widowmaker". Een toneel 
van Walter van de Broeck met Nora 
TUley, in de Klavers te Belsele. Info 
en kaarten (300 fr.): Kristine 
Blomme (776.55.69) of Miet Van 
Wichelen (776.75.63). Verzamelen 
om 19u.30 aan stadhuis Sint-Ni
klaas. 

Wc . 27 D E I N Z E : Om 15u. kerst
viering met kleinkunstenaar Johan 
Van den Berghe. Zaal Gaston Mar
tens, Staatsbaan 148 te Zulte. Wel
kom met de kinderen. Org.: F W -
Deinze en F W - Z u l t e . 

Wc . 27 ZULTE: Zie Deinze. 

D E C E M B E R 

Vr. I K O R T E N B E R G : Algemeen 
voorzitter Bert Anciaux komt spre
ken bij VU-Kortenberg. Om 20u. in 
de Ridderzaal van de Abdij. 
Vr. 8 L A N G D O R P : Info-avond 
over Amnestie en Utopie. Gast
spreker: Walter Luyten. Om 20u. in 

l_, de feestzaal te Langdorp. Org.: 
J VUJO-Aarschot . 
z Vr. 8 S C H E R P E N H E U V E L - Z I -
I C H E M : Met VU-Scherpenheuvel-
i Zichem naar info-avond over Am-

-g nestie en Utopie te Langdorp 
•̂  (20u.). D.m.v. car-pooling af te 
£ spreken met bestuursleden. Info: 
~ 013/78.19.21 en 013/77.63.85. Org.: 

Vlaamse jongeren i.s.m. VU-Aar-
schot en VU-Scherpenheuvel-Zi-
chem. 

Zo. 17 TIELT-WINGE: Panne-
koeken en SmouteboUen. Vanaf 
14u. in 't Jongensschool. Org.: VU-
Tielt-Winge. 

ANTWERPEN 
D E C E M B E R 

Za. 2 N I J L E N : H. Mis voor aüe 
overleden Vlamingen. Om 19u. in 
zaal kempenlnd, Herenthouts-
esteenweg 53. Gevolgd door 
Vlaamse samenzang. 
Ma. 4 E D E G E M : Voordracht door 
Lieven Dehandschutter over „Le
genden en volksgebruiken rond 
Sinterklaas". Om 20u. in Drie Ei
ken. Org.: FW-Mor t se l en Ede-
gem. 

Wo. 6 K A L M T H O U T : Bezoek 
tentoonsteUing „Vlaanderen en 
Castilla y Leon" o.l.v. dhr. Van 
Nuffelen. Info en org.: FW-Kalm-
thout (666.57.77). 
Vr. 8 BRASSCHAAT: „De wie 
weet wat waar kwis". Om 20u. in 
PRI Hemelhoeve, Gemeentepark. 
Deelname: 500 fr. per team (max. 6 
pers.). Inschrijven: uiterlijk 6/12 bij 
Lutgart Desmet, 03/653.27.12. 
Org.: VU-Brasschaat. 
Za. 9 A N T W E R P E N : Jaarlijkse 
Nacht van de Vriendschap. Vanaf 
20u. in Alpheusdal te Berchem. 
Toegang: 100 fr. Kaarten bij be
stuursleden of op het tel. 
03/238.82.08. Org.: VU-arr. Ant
werpen. 

Za. 9 M O L : Adromeda. Antwerpse 
folkgroep met Vlaamse, Franse, 
Ierse, Bretoense en Schotse volks
muziek. Om 20u.l6 in 't Getouw. 
Kaarten: 120 fr., w k . 100 fr. 
(014/31.23.20). Org.: Vlanajo, Ro-
denbachfonds Mol met steun van 
VU-Mol. 

Za. 9 BERLAAR: Feestmaal VU-
Berlaar. Om 19u. in Rubens, 
Dorpsstraat 4. Met aperitief en gas
tronomisch menu (850 fr.). Info: 
Maria Vervloet (016/24.64.81) of 
Rudy Coppens (03/482.18.77). Of 
fax naar 03/482.44.58 voor inschrij
ving. 

Zo . 10 E D E G E M : Vanaf lOu.30 
Kerstmarkt in Drie Eiken. Org.: 
VNSE. 

Di . 12 K A L M T H O U T : Luc Ver-
steylen over „Met oude waarden 
naar een nieuwe tijd". Om 20u. in 
Salon Monida, St.Jozeflaan-Max 
Temmermanlaan te Heide. Inkom: 
jongeren 100 fr., leden 200 fr., niet-
leden 250 fr., één konsumptie in
begrepen. Org.: FW-Kalmthout . 
Za. 16 E D E G E M : Kaartavond 
vanaf 20u. in Drie Eiken. Inschrij
ven op voorhand. Org.: VNSE. 
Vr. 22 W O M M E L G E M : Kerst
zangavond. Grasduinen in de schat 
van oude kerstliederen. Begeleid 
door Pol van de Voorde, het kin
derkoor Candonclaar en met de 
Kerstman. Na pauze: bloendezing 
uit Vlaamse Volksliederen. Home 
St.Jozef Kallement 1, Wommel-
gem, om 20u. Inkom gratis. Info: 
Ward Herbosch (353.68.94). Org.: 
KK J a n Puimège-Rodenbach-
fonds. 

^iS ^^*^^*i ^ 4 ^ 

LIMBURG 
i 

D E C E M B E R 
-V' 

Vr. 1 K U R I N G E N : Gespreks-
avond met J a n Yperman en Frieda 
Brepoels over de stempel van de 
VU op het Hasselts beleid. Om 20u. 
in de GUdezaal, Joris Van Oos-
tenrijkstraak in Kuringen. Org.: 
VU-Hasseh. 

Do . 7 T E S S E N D E R L O : Culi
naire feestideeën. Om 20u. in het 
Goor te Engsbergen. Demonstratie 
voorgerecht, hoofdgerecht en na
gerecht. Deelname 600 fr., niet-
leden 750 fr. Info en inschrijving: 
FW-Tessenderlo. 

Ma. I I MAASEIK: Evrard Ras-
king houdt lezing over ,,Gerard 
Romsée". Om 20u. in de Openbare 
Biblioteek, Bleumerstraat. Org.: 
IJzerbedevaartkom., DF, W B , 
V W G . 

Za. 16 D O R N E : 18de Uilenspie
gelavond. Om 19u. eucharistievie
ring. Daarna in de Oase (tegenover 
kerk) fijne en uitgebreide koffie
tafel. Feestrede door J a n Jambon 
( W B ) . Deelname: 300 fr.p.p. Info: 
W. Rosiers (86.35.38). Org.: I J -
zerbedevaartkomitee Gewest 
Maaseik. 

DRIE LUNCHGESPREKKEN TE BRUSSEL 

UITDAGINGEN 
VOOR VLAANDEREN 
H e t Vormingscen t rum Lode-
wijk Dosfel o rganiseer t op de 
d o n d e r d a g e n 7, 14 en 21 de
cember, te lkens van 12 to t 14 
uur, dr ie l unchgesp rekken r o n d 
he t t ema „Ui tdag ingen voor 
Vlaanderen" . D e lezingen vin
den p laa ts in he t a lgemeen V U -
sekretar iaat , Bar r ikadenple in 
12 (Erasmuszaa l , tweede ver
dieping) te Brussel . 
— O p d o n d e r d a g 7 december 
leidt prof.dr . J a a p Krui thof he t 
o n d e r w e r p „nat ionale identi tei t 
en mondiaa l bewustz i jn" in. 
— O p d o n d e r d a g 14 december 
heeft prof.dr . M a r e E l c h a r d u s 
he t over „ N i e u w e poli t ieke 
breukl i jnen" . 
— O p d o n d e r d a g 21 d e c e m b e r 
spreek t L u c Versteylen over he t 
t e m a „ D e nuls te were ld" . 
D e dee lname aan deze lunch
g e s p r e k k e n is grat is . Voor de 

aanwezigen zijn d r a n k en be
legde broodjes beschikbaar . 
We l is het nodig vooraf in te 
schri jven via he t Vormingscen
t r u m Lodewijk Dosfel , t.a.v. 
Lieven Dehandschu t t e r , O m 
wente l ingss t raa t 13, 1000 Brus 
sel. Tel. 02/219.49.30 - fax: 
02/217.35.10. 

Secre tar iaa t - en 
t y p w e r k z a a m h e d e n , 
ver ta l ingen, lay-out, 

mailing, 
te lefoonantwoordservice , 

in ter im 

Veerle W I J F F E L S 
Beekveldstraat 4 

1980 Z E M S T 
Tel. 0032.15.61.21.21 
Fax. 0032.15.61.01.52 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Lnxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc„. 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOn. 

Misschien het mooiste 
hotel in Vlaanderen 

FIETSEN 

G 

R 

A 

T 

I 

S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Bel voor 
folder maar, 
wees er vlug 
bij!!! 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
Whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel 
DeStokerg 

ttektem 

Knip me uit -
fles champagne 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN 
KOERDISTAN: 

BRUGGE HELPT 
PIRUSANA 
Het V/aanu Internationaal Cen
trum (VIC) is een erkende Niet-
Goevernementele Organisatie 
die zich, samen met de Kurdiótan 
Relief Addociation, inzet voor de 
•wederopbou^v van enkele dor
pen in Koerdistan. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jean-
Marie Bogaert roept de Brug
gelingen op hun steun hieraan te 
verlenen. 

Het VIC maakt werk van een 
efficiënte en blijvende tege
moetkoming aan de basisbe
hoeften. Bevolkingsgroepen die 
hun materiële toekomst verze
kerd zien krijgen immers ge
makkelijker hun identiteit en 
hun erkenning terug. Daaren
boven impliceert materiële vrij
heid ook sociale vrijheid en kun
nen mensen die zich in mindere 
mate moeten bekommeren om 
de basisbehoeften zich meer 
toeleggen op hun kulturele ont
plooiing. 

Om hulpbehoevende mensen 
opnieuw een toekomst te geven 
zet het VIC een aantal projekten 
op het getouw. Het centrum 
doet dat i.s.m. een lokale N G O 
die na verloop van tijd voUedig 
autonoom kan w^erken. 

Eén van die projekten loopt in 

Kurdistan, waar 4 nieuw^e dor
pen (80 huizen, 1 school, I 
gezondheidscentrum en water
voorziening) uit de grond wor
den gestampt. 3 daarvan zijn 
reeds helemaal klaar — of liever 
uit de as herrezen — en de kroon 
op het werk zou Pirusana moe
ten w^orden, een oud rijstdorpje. 
Pirusananen die gevlucht zijn 
voor de burgeroorlog, moeten 
binnenkort naar hun dorp kun
nen terugkeren. 

Jean-Marie Bogaert: „Brugge 
gaat daaraan meehelpen door het 
inzamelen van gebruikte kleding en 
dchoeideL De data van de rond-
balingen in Brugge zullen gebeuren 
tuJMn maandag 27 november en 
vrijdag 1 december. Wie deze dagen 
niet zouden schikken, mag altijd ietd 
laten weten. Fuianciële bijdragen, 
hoe gering ook, zijn natuurlijk even 
welkom. Giften vanaf 1000 fn zijn 
fidkaal aftrekbaar." 

c» Voor meer informatie over de 
aktict van het VIC: Jean-Marie 
Bogaert, Eikenherg 12, 8310 
Sint-Kruid Brugge, teL 
050135.64.13. 
Giften kunnen gestort worden op 
bet rekeningnummer 435-
0258561-39. 

65 JAAR LIEFDE 
Feest in de VU-kringen van 
Strombeek. Clement Moort-
gat (88) en Jeanne Sagaer 
(85) stapten precies 65 jaar 
geleden in het huwelijks
bootje, duidelijk uit een ste
viger materiaal vervaardigd 
dan de Titanic. 
Het echtpaar woont reeds 
30 jaar in Strombeek en 
mag daar geregeld de twee 
kinderen, de vijf kleinkin
deren en de twee achter
kleinkinderen op teevisite 
ontvangen. De VU-afdeling 
van Strombeek wenst het 
jubileumpaar nog vele jaren 
samenzijn. De redaktie van 
W I J sluit zich daar van
zelfsprekend en volledig bij 
aan! Proficiat! 

ARK IET TREDEN: 

VU-KONTICH 
ONTWERPT 
WIND-EZEL 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

Het VU-bestuur van Kontich 
wil de huidige koaUtie wakker 
schudden over de veiligheid in 
de gemeentelijke parken. „De 
huidige beleiddmenden," zo laten de 
VU'ers ^veten, „lappen de elemen
taire vedigheSdregeL aan hun laard. 
Door het dlechte onderhoud en het 
gebrek aan een plan dat de volledige 
danering van onze parken aanpakt, 
zijn reedd verdchUIende mwonerd het 
dlachtojfer geworden van vallende 
takken. Het Kontiehde kollege lodt dit 
probleem op met waardchuwingdbor-
den die in een doort geheinuchrift 
werden opgedteB." 

Het voorbeeld in bijlage stemt 
inderdaad tot nadenken: het is 
bij poHtiebevel verboden bij 
harde wind (50-60 km/u oftewel 
7BFR) het -ar- te -treden. Vrij 
vertaald betekent dit bord aan de 
ingang van elk park dat je er niet 
in mag als te hard w^aait. Doe je 
dat toch, dan ben je zelf ver-
antwoordehjk bij gebeurhjke on
gevallen. 

Bhjft er echter 1 groot probleem: 
hoe weet je als wandelaar of het 
nu 50 en geen 49 km/u waait en 
is 50 km/u werkelijk zo hard dat 

je bij wijze van spreken 'weg-
gewaaid' -wordt? 

Om dit soort van dubbelzinnige 
reglementen aan te klagen én om 
de w^andelaar een wdndmeter ter 
beschikking te stellen, heeft de 
Kontichse VU een 'wind-ezel' 
geplaatst. Benieu-wd of het dier 
kan voorkomen dat er nog ge-
•wonden vallen. 

HERDENKINGSMIS 
TE LIER 
Op vnjdag 8 december is er voor 
de overleden Vlaams-Nationa
listen een herdenkingsmis op
gedragen door pater J a n Ar-
nouts. De viering w^ordt opge
luisterd door het Lierse Seni
orenkoor „'t en Zal" o.l.v. e.h. 
Hugo Belmans. 

De mis begint om 19u.30 in de 
Sint-Jacobskapel op de Grote 
Markt te Lier. Ingericht door 
Verbond VOS-Lier en Vlaamse 
Kring-Lier. 

Murphy zegt: als er iets mis kan gaan, dan zal het ook mis gaan. 
En net tegen die éne schade bent u niet verzekerd. Bij de KB 
onderzoeken we of u wel volledig verzekerd bent. Ontbreekt er 
iets, dan voegen we het toe. Is er iets overbodig, dan gaan 

we schrappen tot er één waterdicht pakket verzekeringen over
blijft. 
Dat is de wet van de KB: u zo goed mogelijl 
verzekeren tegen de wet van Murphy. 

T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R (KREDIETBANK) 
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ü ï ï DE REGIO 
IN BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM 

ADRENALINE VOOR DE VU 
Op 15 oktober, een mooie zon
dagvoormiddag, kwamen onze 
dappere leden het nieu\v be
stuur kiezen. In de prachtige 
schuur van J a n en Alma kon
den wij genieten van een 
drankje en een gezellige babbel 
met de kandidaten en onze ver
tegenwoordiger van het arron
dissement, J a n Caudron. Nadat 
alle kandidaten de vereiste 
stenunen behaald hadden wer
den de funkties onmiddellijk 
verdeeld met als voorzitter Paul 
De Spiegeleer, sekretaris Rudy 
Van Droogenbroeck en schat
bewaarder Dirk Braeckman 
(verantw. leden en abonnemen
ten). De overige belangrijke 
funkties gingen naar José 
Schouppe (organisatie), Patrick 
Verbestel (propaganda en pers-
verantwoordelijke), Christina 
Smekens (jongeren- en vrou
wenwerking). J a n De Vuyst 
(vorming en W M ) , Clemen 
Hermans (leefmilieu) en Leo-
poldine Leemens (seniorenwer
king). De overige onmisbare 
bestuursleden en steeds met een 
helpende hand zijn Jaak Pae-
rewdjck en Urbedn De Grave. 
Het doel van een goed wer
kende ploeg is samen met onze 
broederafdeling Mere-Erpe-
Erondegem een sterke pohtieke 
fraktie te zijn in de gemeen
teraad en vertegenv^roordigd te 
zijn in alle deelgemeenten. Met 
J a n De Vuyst en Christina 

Smekens als gemeenteraadsle
den en Rudy Van Droogen
broeck als OCMW-raadslid 
staan wij steeds bereikbaar voor 
elke inwoner van Erpe-Mere 
samen met J a n Caudron en 
Erwin De Jonge (gemeente
raadsleden M.E.E.) en Willy 
Van Der Eist (OCMW). 

(rvd) 

VU-ZOHEGEM 
HEKELT BELEID 
Ghutain Diependaele, oud-VU-
schepen in Zottegem, moet de 
pohtiek voor het eerst sinds ja
ren volgen vanop de publieks-
banken. Bij de jongste gemeen
teraadsverkiezingen haalde de 
VU geen zetel meer, maar dat 
belet niet dat Diependaele het 
gebeuren toch nog van nabij 
volgt. Zijn oordeel over het hui
dige beleid is vernietigend: te 
veel vage beloften en een on-
gekoördineerde aanpak van de 
problemen, zoals bievoorbeeld 
het parkeren Ln het stadscen
trum en het uitbreiden van het 
winkelcentrum. 
Zottegem wordt niet bestuurd 
door de spreek'woordehjke 
'goede huisvader'. De Zotte-
gemse, VU zcJ, ook vanuit de 
publieksbanken, bhjven toezien 
op het huidige bestuur en dsiar 
waar nodig aanklachten indie-

NIEUW BESTUUR 
VOOR GROOT-
ANTWERPEN 
Op 6 november j.l. werden er 
verkiezingen gehouden voor 
een nieuw dagelijks bestuur 
van VU-Groot-Antwerpen. 
Uittredend voorzitter Luk 
Lemmens werd uitgebreid in 
de bloemetjes gezet en ont
ving een geschenk, hem aan
geboden door de bestuurs
leden van alle afdelingen uit 
Groot-Antwerpen. Ook af
tredend sekretaris Joris Gie-
bens en penningmeester Dirk 
Van Gelder werden bedankt 
voor het vele ̂ verk dat zij in de 
aflopen jaren hebben verzet. 
Voor de vakante bestuurs-
Rmkties stelden drie jonge 
krachten zich kandidaat. 
Koen Kennis, vroeger nog 
medewerker van de VU-Ka-
merfraktie, was kandidaat
voorzitter. Bart Van Camp, 
ook al een medevs^erker van de 
Kamerfraktie, stelde zich 
kandidaat voor de fimktie van 
sekretaris. En Danny Ker-
remans uit Deurne wüde wel 
penningmeester worden. 
Alle drie werden ze met eil-
gen^ene meerderheid van 
stemmen verkozen. Hiermee 
krijgt Antwerpen een jonge 
ploeg aan het bewind die ge
lukkig maa rekenen op de 
goede raad van Luk Lem
mens, Koen PauK en Hugo 
Schiltz. We wensen hen veel 
sukses! 

NIEUW ARR. BESTUUR 
VU-HALLE-VILVOORDE 

Op 17 november werden ar-
rondissementele verkiezingen 
gehouden in Halle-Vilvoorde. 
Ondanks het slechte weer wa
ren 80 stemgerechtigden komen 
opdagen. 

Behalve voor voorzitter en se
kretaris waren, enigszins on
verwacht, dubbel zoveel kan
didaturen ingediend voor het 
bestuur en voor de partijraad als 
er mandaten te begeven waren. 
UiteindeKjk werden de vol
gende personen verkozen. 

Voorzitter: Jef Croonenberghs 
(Beersel). 

Sekretaris: Greet Claes (Lie
dekerke) . 

Bestuursleiden: Erika Buc-

quoye (Vilvoorde), Anne-Marie 
Cloesen-Van Belle (Sint-Pie-
ters-Leeu^v), Jef De Ridder 
(Dilbeek), Maurits De Winter 
(Kapelle-Op-den-Bos), Lieve 
Maes (Zaventem), Reinhilde 
Raspoet (Overijse) en J a n Ver-
hasselt (Wemmei). 

Afgevaardigden naar de nati
onale partijraa-d: Frans Adang 
(Sint-Pieters-Leeuw), Roel An-
ciaux (Meise), Wim Durang 
(Lennik), Bart Herbots (Vil
voorde), Lieve Maes (Zaven
tem), Frans Van Ransbeeck 
(Asse) en J a n Voet (Overijse). 

Niet minder dan drie van de 
zeven mensen die Halle-Vil-
voorde naar de Partijraad stuurt 
zijn jonger dan 25 jaar. 

NIEUW BESTUUR VU-LEDEGEM 

Onder de 245 Ledegemse VU-
leden werd een nieuw plaat
selijk bestuur gekozen voor de 
volgende 3 jaar. 12 kandidaten 
•werden verkozen en verdeelden 
volgende bestuursfunkties: Ka-
tehjn Van Isacker (voorzitter), 
Daniël Depoorter (ondervoor
zitter), Kato Talpe (sekretaris), 
Georges Raes (penningmeester, 
leden en abonnementen, 
OCMW-raadshd), Firmin De-
busseré (ouderen^ve^king), 

Geert Dessein (vorming, ge
meenteraadslid), Cindy Espeel 
(vrouwen-werking, gemeente
raadslid), Bart Clicque (pro
paganda, gemeenterjiadslid). 
Kris Vandaele (jongerenwer
king, festiviteiten). Geert Ver
mant, Arnold Raes en Jacques 
Vermout (bestuursleden). 

In 1996 bestaat VU-Ledegem 
30 jaar en het nieuwe bestuur 
zal zeker voor een gepaste vie
ring zorgen. 
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Hoe meer mensen zich voor de V U 
u i t s p r e k e n , hoe icrachtiger de 

t fr isse ideeën van de V U politiële I 
kunnen worden ver to lkt . Het ligt • 

f dan ook voor de hand dat de V U • Straat 
haar ledenaanta l wi l opvoeren. | 

t Daarb i j r e k e n e n w e op u w _ 
medewerk ing . Kijk eens rond in I 
uw fami l i e en v r iendenkr ing . * 
Speel open kaar t en bezorg ons • 
hun n a a m en adres. Het V U - I 

1s e c r e t a r i a a t zorgt voor de 
rest. Iedereen heeft recht op _ 
de o p e n , ongebonden en ~ Voornaam 

t c o m p l e x l o z e poli t iek van de I Naam 
Volksunie. Stuur uw bonnen ' ^ . . 

_ . . . . • . -. « Straat 
terug naar V U - secretar iaat , • 

1 Bar r i kadenp le in 1 2 , 1 0 0 0 | ^r Postnr 

t Brusse l . L a t e n w e open ^ Gemeente 
k a a r t s p e l e n , hoe m e e r • 

.. ^ bonnen u instuur t , hoe 
.. _ beter voor de Volksunie. I 

o 

I 

Vanwege (naam, voornaam).... 
VIAAMSEVRUE 
BEMOKKATm 
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pen kaart! 

Een l idkaart die de openheid, ongebondeniieid en de compiexloxe aanpaic van de nieuwe VU uitstraalt. Een 

iidicaart van een frisse, ionge parti j die open icaart speelt en van zich laat horen. Zo 'n l idkaart is vast en zeker 

voor verlenging vatbaar. Betaal dus nu uw lidgeld ' 9 6 . En bliif de open polit iek van de VU mee bepalen. Voor 

meer informatie: bel of schrijf de ledenadministratie. Barrikadenplein 1 2 te 1 OOO Brussel. Tel. 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 . 



Uiï DE REGIO 
VU-GROOT-BRUGGE: 

NIEUW BESTUUR EN 10 PUNTEN-KOMMENTAAR 
Nadat in alle deelgemeenten 
van Brugge nieuwe VU-afde-
Ungsbesturen -werden verkozen, 
werd nu ook het dagelijks be
stuur van de Groot-Brugse-
Raad opnieuw samengesteld. 
Voorzitter wordt Joel Bousse-
mare; ondervoorzitter: Jozef 
Remue; sekretaris: HUde Jac
ques; penningmeester: Gerard 
Vanhecke: mandataris: Jean-
Marie Bogaert. 
Het pas samengestelde bestuur 
vatte in 10 punten de politieke, 
kulturele en socio-ekonomische 
toestand van de Brugse regio 
samen. 

TEWERKSTELLING 
Door het wegvallen van de Ber-
lijnse muur" hebben onze on
dernemers een nieuwe markt 
ontdekt waar ze produkten kun
nen laten vervaardigen die spot
goedkoop geproduceerd wor
den: goedkope werkkrachten, 
geen w^etten op hygiëne, weinig 
kontrole op de veiligheid van de 
arbeiders. Net zoals vijftig jaar 
geleden bij ons. 
De jongste berichten in de me
dia zijn niet hoopvol voor de 
Brugse regio wat de tewerk
stelling betreft. Denken we 
maar aan Philips, BN, New 
Holland, metaalverwerkende 
bedrijven. Het wordt tijd dat er 
een werkgroep wordt opgericht 
waarin alle geledingen van de 
maatschappij vertegenwoor
digd zijn. Er moet dringend 
overleg op gang worden ge
bracht willen we geen indus
triële puinhoop worden. 
Er moeten bedrijven aangetrok
ken worden die arbeidsintensief 
zijn. Het stadsbestuur moet een 
verantwoordehjke aanduiden 
die al de aktiviteiten koördi-
neert en stimuleert. Het stad
huis moet een zenuw^centrum 
worden. De bedrijfdsleiders 
moeten zelf hun verantwoor-
deUjkheid nemen en hun taak 
ook zien als een opdracht met 
maatschappelijke betekenis. 

DE HAVEN VAN 
ZEEBRUGGE 
Zeebrugge moet er alles aan 
doen om als containerhaven een 
belangrijke rol te spelen op Eu
ropees niveau. 

Tegelijkertijd echter moet het 
havenbestuur havengebonden 
bedrijven aantrekken die ook 
effektief en direkt tewerkstel
ling kreëren. 

Wat de ontsluiting van Zee
brugge betreft willen we nog
maals beklemtonen dat de VU 
voorstander is van het optimaal 
uitbouwen van het spoorwegnet 
en van een herwaardering van 
de binnenscheepvaart. 

KULTURELE HOOFDSTAD 
IN 2002? 
Merkwaardige volgorde: eerst 
stelt de Stad Brugge zich kan
didaat en daarna zal het stads
bestuur nadenken over moge
lijke reahsaties en over de vraag 
waar het geld moet vandaan 
komen. 

We stellen vast dat er geen geld 
is voor een verdere uitbouw van 
een groene gordel op de rand 
(bv. door de verwerving van het 
kasteeldomein Rooigem) maar 
dat er wel tientallen miljoenen 
zijn voor het Olympiastadion en 
Euro 2000 en nu ook weer hon
derden miljoenen voor 2002. 

Hoe dan ook, als dit initiatief 
doorgaat moet met volgende be
denkingen rekening gehouden 
worden: 

1. vermijden dat alles toege
spitst wordt op uitsluitend toe
ristische aktiviteiten; 

2. initiatieven ontwikkelen die 
blijvende aktiviteiten waarbor
gen; 

3. degelijke akkommodatie voor 
de vele verenigingen die op zoek 
zijn naar repetitielokalen; 

4. een stadsschouwburg die toe-
gankeUjk is voor andersvali
den. 

Het nieuwe Brugde VU-bcötuur 
wil van zich laten horen 

POLITIEKE 
BENOEMINGEN 
De politieke benoemingen die in 
de vorige legislatuur op grote 
schaal plaatsgrepen, blijken ook 
nu niet te stuiten. Het beproefde 
stramien van eerst aannemen in 
tijdehjk verband via het kabinet 
van de schepen en daarna exa
mens uitschrijven met ,,op het 
lijf geschreven" voorwaarden en 
„praktijkgerichte" vragen gaat 
onverminderd door. 

Ook de bevorderingspolitiek bij 
de Brugse stadspolitie is vaak 
van een bedenkelijke aard. Tot 
tweemaal toe al moest de goe-
verneur een besluit van de 
meerderheid schorsen omdat 
het niet wettelijk was. 

GROENKWARTIEREN 
De Volksunie blijft zich ver
zetten tegen het doorbreken van 
de groene gordel rond Brugge. 
Iedereen schijnt er intussen mee 
verzoend dat Aswebo uit Lop-
pem zal moeten vertrekken. Wij 
eisen bovendien dat Aswebo de 
schade aan het natuurgebied 
herstelt! 

Ook de grootvolume handel -
zoals oorspronkelijk door de 
GOM-West-Vlaanderen voor
gesteld — blijven we met de 
meeste klem verwerpen. 

PANDREITJE 
Ook het huidige projekt heeft 
blijkbaar niet veel kans op sla
gen. De Volksunie wil een uit
breiding van het park en de 
uitbouw van een degelijk (so
ciaal) woonprojekt. Een onder
grondse parking kan uitsluitend 
op 1 niveau. 

MARKT 
Het parkeervrij maken van de 
Markt moet gepaard gaan met 
het verkeerscirm maken van de 
omgeving. Openbaar vervoer, 
fietsen, taxi's moeten in ieder 
geval nog kunnen. Autoverkeer 
moet alleen nog kunnen vanuit 
de Philipstocksstraat. 

RUST ROEST 
Terreinen behouden in de hui
dige toestand en met de huidige 
bestemmingen. Toch betreuren 
we het dat de Stad ook hier weer 
zelf zo weinig initiatief aan de 
dag gelegd heeft om zelf tot 
venverving over te gaan. Nu 
kan het stadsbestuur zich ten 
allen tijd wegsteken achter 
overmacht en voldongen fei
ten... 

C O N T A I N E R P A R K E N 

VU-Brugge vraagt een drin
gende evaluatie van de diverse 
zogenaamde w^ijkcontainerpar-
ken. Een oordeelkundige uit
breiding naar de diverse vrij ken 
dringt zich op, evenals de mo
gelijkheid voor de ophaalplaat-
sen van tuinafval. Lokaal toe
zicht door buurtbewoners mits 
een kleine vergoeding moet het 
geheel haalbaar en tegelijk be
taalbaar maken. 

SOCIALE WONINGEN 
Steeds meer geruchten doen de 
ronde dat de w^achtlijsten voor 

het bekomen van een sociale 
\voning steeds minder gerespek-
teerd worden. De Volksunie 
wenst dat in deze aangelegen
heid klaarheid komt. 

Ze doet dciarom een oproep tot 
allen die zich op een of andere 
manier „gedupeerd" of „gepas
seerd" voelen om met haar kon-
takt op te nemen. Het spreekt 
voor zich dat alle klachten dis-
kreet zullen behandeld wor
den. 

c& Kontaktadred: Eikenberg 12, 
8310 Sint-Kruu, teL 34.64.13, 

fax 35.32.35, op op de zUdag de 
Ie en 3e zaterdag van de nuiand 
in de Gulden Spoor, 't Zand 22, te 
8000 Brugge, van 11 tot 12u. 

ZAKENKAimOR 

MARTENS-DE KEGEL N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

ië>qRGENTK 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ootmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
• snacks * zaal voor 50 pers 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oosikamp, 
^ 050 35 74 04 . 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

. - , Brugge 
1 0 k m Oostende 

De Haan 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

i f wèrmees 
\ »A, / Steenhouwersvest. 52 
^^~-^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de VIjfhuizen) 
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Wekeli jkse rustdag vri jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarli jks verlof december De familiezaak met traditie 
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GEBREK AAN SPELERS EN BESTUURDERS 

DE VINGER IN DE WONDE 
DEELNEMEN OPWINNEN? 

Velen bulgen zich dezer dagen over de problemen van ond 
voetbal. De jongste wanpre^ftatie van de Rode Dulveb in 
Cypruó lokte ook van bonddzljde heftige reaktie^ uit. 
Voorzitter D'Hooghe laakte de mentaliteit van 'd landt) 
bedte voetballers. Hij pleitte ook voor af loding van de 
wacht. De kand dat een aantal oudere Internationalen 
zullen worden afgevoerd u leverutgroot. Alhoewel dit 
natuurlijk geen enkele waarborg biedt voor een betere 
toekonut. 

T
oeval of niet maar enkele 
dagen voor de beschamende 
interland in Limassol legde 
Guy Thijs, de voormalige 

bondscoach en een erkende 
wijze, in een gesprek met De 
Morgen de vinger in de wonde. 
Wij citeren uit een interview 
van J a n Hauspie: „De BUde-
Nilu-Degryde-Scifo dat ui intrinsiek 
zeer groot talent. In mijn ogen zeker 
zo dterk, zoniet sterker dan de ge
neratie van '80. Maar het zijn niet 
dezelfde perdonaliteiten aU Gereté, 
Van Moer, Ceulemarui, Vandereyc-
ken, Coeck, Vercauteren. Het zijn 
geen Leider,)typed meer. Enprecieó dat 
il doorslaggevend bij belangrijke 
weddtrijden. Met deze öpelerd zal het 
altijd prima lopen, zolang het goed 
gaat. Maar zodra er een kink in de 
kabel komt, heb je een gebrek aan 
persoonlijkheid." 

MENTALITEIT 
De ex-baas van de nationale 
ploeg liet het daar niet bij: „Lei

den onze topvedetten wel het leventje 
van een atleet? Dan moet je naar de 
privé gaan kijken. En dat nwet ook 
in kluiverband gebeuren. Mij stoort 

Luc(ky) Nüiö brengt het Ne
derlandse voetbalpuhliek dikwijU 
in vervoering. 

de mentaliteit van onsu vedetten. 
Ook van spelers die nog niets be
wezen hebben. De voetbalhond kan 
daar niets aan doen, het moet in 
kluhverband aangepakt worden. In 
de eerste plaats door spelers niet 
langer over te betalen. Snoeien in de 
maandwedden, zodat ze het echt in 
hun portemonnee voelen. Misschien 
maken we ook wei een krui) van 
dirigenten mee bij onze kluhs. Men
sen die in de bedrijfswereld de top 
bereiken, maar in de sport in de 
problemen komen. Wie moet het 
transferbeleid voeren? Toch diegene 
die met de spelers nwet werken. 
Maar dan nwet je er ook honderd 
percent vertrouwen in hebben na
tuurlijk. " 

Guy Thijs heeft gelijk w^anneer 
hij de problematiek van ons 
voetbal doorschuift naar de 
klubs. HIJ zou zelfs hebben mo
gen zeggen, al is hij daarvoor 
vermoedelijk teveel diplomaat, 
de topklubs. Die bepalen im
mers het gezicht van 's lands 
voetbal. De sportieve terugval 
van Anderlecht is de direkte 
oorzaak van de neergang van de 
nationale ploeg. 

Naar aanleiding daarvan peikte 
Het Belang van Limburg uit met 
sprekende cijfertaal. Sinds 1989 
zou de Brusselse vereniging 
vierendertig (34, jaw^el) prof
voetballers hebben aangekocht. 
Daarvan slaagden er hooguit 
negen. Dat is dus geen dertig 

JOHAN MUSEEUW: 

'S lANDS BESTE 
De wielersport is nu echt aan 
haar winterslaap begonnen. 
De kaarten zijn geschud. Er 
w^orden balansen opgemaakt. 
We zullen ons daar niet toe 
laten verleiden. We willen en
kel Johan Museeuw, 's lands 
beste, nog eens geven wat hem 
toekomt. De bescheiden West
vlaming w^on de wereldbeker 
met groot overwicht. Andrei 
Tchmil, zijn dichtste belager, 
eindigde op meer dan tachtig 
punten. Nooit eerder won ie
mand met zo groot verschd. 
Bugno niet, Fondriest niet, 
Ludwig niet en Bortolami niet. 
Museeuw^, inmiddels dertig ge
worden, won in het afgelopen 
seizoen twee klassiekers: de 
Ronde van Vlaanderen en het 
Kampioenschap van Zurich. 
Hij pakte in nagenoeg elke 
wereldbekerwedstrijd punten. 
Enkel in de Ronde van Lom-
bardije, toen de buit al binnen 
was, liet Johan zich gaan. 

TUSSEN DUIN... 
JVluseeu^v ^vas dan ^vel geen 
laatbloeier, hij nam toch al de 
tijd „om er te komen". Als jong 
renner werd Johan gestuurd 
door zijn vader die zelf een niet 
onverdienstelijk maar uitein
delijk toch een geflopt amateur 
was geweest. Vader Museeuw^, 
geleerd door ervaring, be
hoedde zijn zoon voor over
moed. Johan beoefende aan
vankelijk zelfs andere sporten. 
Voetbal vooral. Via het veld
rijden schakelde hij over naar 
„de echte" wielrennerij. Als 
amateur moest Johan voor al-

Johan Museeuw 

les „amateur" blijven. Dat 
•wilde zeggen dat er ook nog 
leven mocht en moest zijn 
naast de velo. Johan ging be
schaafd uit met vrienden. Hij 
leidde een zo normaal mogelijk 
leven. Geleidelijk aan werd de 
druk opgevoerd. Museeuw 
moest leren pieken. Wat niet 
vanzelfsprekend was. Aan die 
kunst zijn immers risiko's ver
bonden. Zij is prachtig wan
neer het beoogde resultaat 
wordt bereikt. Zij is genade
loos wanneer de verhoopte 
overwinning(en) niet wordt 
behaald. Precies daarom 
spreekt Museeuw cJtijd met 
terughoudendheid over Mi-
laan-San Remo. Een wedstrijd 
die nochtans binnen zijn mo
gelijkheden ligt. Maar om met 
de eersten over de Poggio te 
geraken moet Johan die dag 
echt pieken en dat blijft een 
groot risiko omdat er tussen de 
Primavera en de andere top-
klassiekers als de Ronde en 

Parijs-Roubaix drie weken lig
gen w^aarin de topvorm kan 
verloren gaan. 

...EN VLUCHTHEUVEL 

Wie naar de eerste helft van 
april toe piekt maar meer kan
sen op een grote overwinning. 
Alaar goed. Museeuw ^verd 
prof en reed aanvankelijk voor 
ADR, nadien volgden drie sei
zoenen Lotto. Toch kan niet 
worden ontkend dat de we
reldbekerwinnaar helemaal 
ontbolsterde onder de leiding 
van Patrick Lefevere, als 
boegbeeld van de GB-ploeg. 
Museeuw beleeft nu zijn top
jaren. We zien hem nog min
stens twee seizoenen mee
draaien met de internationale 
elite. Hij is immers niet op
gebrand. Hij is het produkt 
van een oordeelkundige aan
pak, van doordachte begelei
ding. Wellicht daarom droeg 
Museeuw zijn wereldbekero
verwinning op aan zijn vader. 

Over Museeuw^, die koppig 
w^eigert de lat heel hoog te 
leggen en die zeker geen ma
teloze ambities kunnen wor
den toegedicht, schreef wie-
lerjoernalist Noël Truyers een 
lezenswaardig boekje. De wie-
lerfreak-bij-uitstek van Het Be
lang was daarom enkele dagen 
te gast bij Museeuw en schreef 
er een boek over. 

c» Johan Museeuw. Tussen 
duin en vlucbtbeuveL Noël 
Truyers. Uitg. Coda, Mechelen, 
1995. 144blz„595fr. 

Het kan de sportliefhebber 
niet ontgaan zijn dat het 
BOIC met de gepreselekteer-
den voor Atlanta '96 op stage 
is geweest op Lanzarote. Het 
kruim van onze sportwereld 
werd vergezeld door een le
gertje joernalisten die ons ver
telden hoe ernstig en gericht 
er wel werd getraind. Ook de 
sponsors w ĵiren op het vul
kanische eiland ruim verte
genwoordigd. 

Een kwestie van pubUc re
lations, goodwill en klanten
binding. Want in vergelijking 
met de voetbalbond bevindt 
het BOIC zich in een on
gemakkelijke situatie. De be-
langsteUing van het grote pu-
bhek voor de Spelen ligt aan
zienlijk onder bij de interesse 
voor een wereldkampioen
schap voetbal. De Spelen 
klimmen maar uitzonderhjk 
boven de tien percent kijk-

percent. Elf werden veelvuldig 
gekwetst en negen hebben de 
ver^vachtingen alsnog niet in
gelost. Anderlecht werd in de 
jaren vijftig en zestig, onder de 
onvolprezen Albert Roosens, 
een absolute topklub omdat het 
sportieve meerwaarden (tech
nische kennis, beleidsstrate
gieën en superieure beleids-
strukturen) kon aanw^enden in 
de konkurrentiestrijd met 
vooral Standard. We zullen ons 
altijd één uitspraak van de toen
malige Anderlechtvoorzitter 
bhjven herinneren: „De beste 
ploeg van het land moet de beste 
spelers, de beste trainers, de beste 
bestuurders, de beste jongeren, de 
beste jeugdtrainers, de beste me
dische staf, de beste accomodaties en 
de beste supporters bezitten. Moei
lijker is het niet. Maar het vraagt 
onafgebroken en meestal onopge
merkt werken en veel voetbalken-

dichtheid. Al kan daar na-
tuurhjk verandering in ko
men. Zeker wanneer de Bel
gen op de Spelen een rol van 
betekenis moesten vervullen. 
De betrokkeneid zou dan 
vanzelf verhogen. Vandaar 
dat het niet langer opgaat te 
stellen dat deelnemen belang
rijker IS dan winnen. Spon
sors verwachten hoe dan ook 
een kommerciële return. Die 
kan enkel verwacht worden 
^vanneer resultaten worden 
behéiald. 

De medailles zullen bijgevolg 
meer dan ooit gekoesterd 
worden. Daarom ook wilde 
het BOIC cian diezelfde spon
sors en het grote pubhek — via 
de pers — bewijzen dat er 
ernstig wordt gewerkt. Dat de 
voorbereiding en begeleiding 
professioneel zijn en dat hoop 
doet leven. Over negen meian-
den weten ŵ e meer. 

gisch of verdedigbaar. Kan PSV 
zoveel meer bieden dan An
derlecht? Kom kom. En 
waarom bloeit Nilis met on
gekende uitstraling open in 
Eindhoven? Welke konklusiess 
mogen, of juister moeten, daar
uit w^orden getrokken? Dat de 
sportieve belangen niet langer 
primeren. Er •wordt einders ge
redeneerd en er •wordt vermoe
delijk ook gespekuleerd. 

Op de instorting van het trans
fersysteem bijvoorbeeld maar 
dat blijven per slot van rekening 
speculaties •waarvjin niemand de 
uitkomst durft voorspellen en 
die voor onmiddeUijk gevolg 
hebben dat topelftallen niveau
verlaging als vanzelfsprekend 
aanvaarden. 

Overigens, om^ville van dat 
transfersysteem ging men voor 
enkele jaren nagenoeg koUektief 
over tot het afsluiten van lang-

Ouden nieuw broederlijk naast elkaar. Guy Thijs vindt dat zijn Rode 
Duivels over meer persoonlijkheid beschikten dan de huidige van Van 
Himst. 

Onder Vanden Stock verscho
ven de meerweiarden van het 
sportieve vlak naar het... finan
ciële. De modelklub Anderlecht 
werd voetbalkundig afge
bouwd. In de plaats k-wamen 
superieur omkaderingsakkomo-
daties. De bank en de sponsors 
wegen vandaag zwaarder dan 
de spelers en de supporters. De 
verkoop van toptalenten -
vooral Nilis en Albert — werd op 
financiële gronden verdedigd. 

Dat is begrijpelijk maar daarom 
nog niet honderd percent lo-

lopende kontrakten (•vijf jaar). 
Waardoor heren als Emmers en 
Versavel steenrijk kunnen wor
den zonder veel tegen de bal te 
trappen. Waarom zouden die 
seigneurs risiko's nemen? 
Waarover zouden zij zich in de 
ziekenboeg druk moeten ma
ken? Ons voetbal snakt niet 
enkel naar grote spelers, het 
mist evenzeer grote bestuur
ders. 

Flandrien 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 1995 



MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 2 DECEMBER 

HOT SHOTS 
J im Abrahams heeft het in deze komedie diiidehjk gemunt op 
de Amerikaanse luchtmacht. Charhe Sheen (zoon van Martin) 
tracht de reputatie van zijn vader als brokkenpiloot in ere te 
herstellen. (Ned. 1, om 20u.30) 

CANDYMAN 
Stijlvolle horrorfilm van Bernard Rose (1992) over een 
wreedaardig monster dat van zoetigheid houdt en een knappe 
getraumatiseerde jongedame die hem haar ziel verkoopt. (TV 
1, om 23u.40) 

ZONDAG 3 DECEMBER 

DE VLIEGENDE DOOS 
Bart Peeters pakt uit met een nieuw komisch programma. Als 
„vhegende dozenteller" nodigt hij samen met zijn vriend, een 
Afrikaanse achterkleinprins (Ronny Mosuse) wekelijks enkele 
gasten uit. (VTM, om 20u.) 

LES NUITS FAUVES 
De Franse regisseur Cynl Collard verfilmde in 1992 zijn eigen 
grotendeels autobiografische roman. Als 30-jarige biseksuele 
kineast bedrijft hij de Kefde met een 17-jarig meisje en vertelt 
ha^r pas achteraf de hij seropositief is. Een schitterende ode 
aan het leven, met naast Cyril Collard ook Romane Bohringer 
en Maria Schneider. 

Goldu: Hawn raakt meer dan eau m een lodtig parket in de komedie 
Foul Play. Maandag 4 december, om 21u.25 op VT4. 

MAANDAG 4 DECEMBER 

LSD-TRIP OP BEVEL 
Tussen 1955 en 1975 werden talloze Amerikaanse militairen 
onderworpen aan eksperimenten met verdovende middelen. 
Vele van de „afgedankte proefkonijnen" lijden aan depressie, 
geheugenverhes en paranoia. Een Britse dokumentaire. (TV 2, 
om 20u.40) 

DINSDAG 5 DECEMBER 

COLLISION COURSE 
Jaye Leno, de presentator van een razend populaire Ame
rikaanse praatshow (elke dag te zien op NBC Super Channel) 
speelt de hoofdrol in deze Amerikaanse komische pohtiefUm 
(1987). Als lompe wijkagent arresteert hij Fuji Natsuo, een 
topspeurder van de Japanse politie die met een speciale 
opdracht njiar Detroit was gekomen. (Ka2, om 20u.) 

WOENSDAG 6 DECEMBER 

BIG P(AVAROTn) 
Biografische dokumentaire over Luciano Pavarotti, door de 
Amerikanen „Big P" genoemd. E^n muzikaal portret in 
„Boulevard". (TV 1, om 21u.05) 

D O N D E R D A G 7 DECEMBER 

DE ZWANEZANG VAN EEN 
POLITIEKE GENERATIE 
Hoe zat de partijfinanciering in mekaar voor de Agustazaak en 
is er sindsdien wat veranderd? Waarom wachtten politici zo 
lang om een wetgeving terzake uit te dokteren? Vragen die aan 
bod komen in „Panorama". (TV 1, om 22u.l5) 

VRIJDAG 8 DECEMBER 

A LEAGUE OF THEIR OWN 
In 1943 dreigt de professionele Amerikaanse baseball-liga te 
verdwijnen omdat de spelers onder de wapens zijn en er wordt 
dan maar snel gestart met een Ladted League. Amerikaanse film 
van Penny Marshall (1992) met Lori Petty, Geena Davis en 
Madonna. (TV 1, om 21u.I5)) 

HERSENBREKER 
1 2 

13 

19 

22 

10 

16 

OPGAVE 53 
HORIZONTAAL 

1. Plezier naar twee kanten 
(3) 

6. Voor deze baan komen al
leen bepaalde familieleden 
in aanmerking (12) 

8. Kledingstuk w^aarmee je een 
ander kledingstuk (of -stuk
ken) kunt ophouden (8) 

9. Strikte voorwaarden (5) 

11. Eindigen (7) 

13. In de richting van (4) 

14. 't Is duidelijk dat je in dit 
geval kunt kiezen (2) 

15. Hier is de hoeveelheid water 
groter (4) 

16. Verzameling echte of na-
maak-beentjes (5) 

17. Weerbarstig (5) 

19. Beschadiging van het h-
chaam (8) 

20. Overeenkomstig met de 
werkelijkheid (4) 

21. Plus (2) 

22. Hiermee druk je walging uit 
(2) 

23. Wat het slachtoffer rookt! 
(6) 

24. Produkt van naaldwerk (3) 

VERTIKAAL 
2. Dubbele rekenopgave in 

een enkel woord (8) 

3. Als waarborg lever je dit 
tijdelijk in (9) 

4. Oom uit Parijs (5) 

5. Vooraleer je gaat beginnen 
moet je dit doen (8) 

6. Portemonnee die je in de 
herfst gebruikt (12) 

7. Daarvan spreken sportlui 
als ze op het veld of in de 
zaal van de tegenpartij gaan 
spelen (12) 

10. Dit spreek je uit bij een 
eerste kennismaking (9) 

12. Zij hebben geen vaste 
woon- of verblijfplaats (7) 

18. Iets scheefs uit het Verenigd 
Koninkrijk (6) 

21. Waar je zelf de baas bent 
(3) 

OPLOSSING OPGAVE 52 
Horizontaal: 6. opslagplaatsen; 
9. achterbuurthulp; 11. zich het 
hoofd breken; 13. vergeter; 14. 
stranden; 16. reëlere zaken; 18. 
treden; 19. steven. 

Vertikaal: 1. van bij ons; 2. 
speurders; 3. lasteren; 4. 
struikje; 5. reppen; 6. ophoe

pelen; 7. specht; 8. Wachtebeke; 
10. uitroeien; 12. overste; 15. 
oksel; 17. neer. 

Uit de vele juiste inzendingen 
werd deze van Clara Du Ville 
getrokken. Zij woont in Bil-
deken 35 te 9500 Ophasselt en 
mag binnenkort haar prijs thuis 
verwachten. 

De gele briefkeiarten met de 
oplossingen van Hersenbreker 
53 verwachten wij ten laatste op 
11 december '95 op ons adres: 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Opnieuw Damiaanhi^r", 
las Ahasverus 

Zaaalig! 

^ 

© 
Ieren: na de Paasopstand, 
de Pausopstand... 

© 
Bij Sabena naar 

de KAO's? 

© 
Ierland: scheiding tussen 

voor en tegen 

© 
Fraude bij ABOS? 

Immoreels! 

© 
Groene boekje helpt 

spellingVanDalen 

© 
Lawaaierige landgenoten: 
decibelgen 

© 
Sabena: Godfroid 
vliegt er inl 

© 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaad-
brieven gaan de 
scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats 
is. 

JARGON 
Met belangstelling heb ik uw 
artikel gelezen „voor een vlot en 
ongekunsteld taalgebruik" 
i.v.m. het voorstel van resolutie 
van Chris Vandenbroeke (15 
nov. j.1.). 

Ik ben het volledig eens met het 
feit dat we veel te veel Engelse 
termen gebruiken, daar w^aar er 
Nederlandstalige voor bestaan. 

Maar het probleem is: wat te 
doen als er geen Nederlands-
tahge termen voorhanden zijn? 

Ikzelf werk in een computer
bedrijf. Alle programma's zijn 
Engelstcdig. Bij interne brief-
wissehng of bij mijn beroeps
matige kontakten met Neder
land, probeer ik een zo goed 
mogelijke Nederlandstalige 
term (uit) te vinden. 

Maar dit kan niet altijd! Graag 
zou ik uitsluitend Nederlandse 
woorden gebruiken, maar bij 
gebrek hieraan heeft men de 
neiging Engelse termen te gaan 
„vervlaamsen". Sommigen gaan 
zelfs Engelse werkwoorden 
„vervlaamsen" en vervoegen (!) 
bij gebrek aan beter. 

Voorbeelden van computerjar-
gon: 

Een Backup nemen. Ik heb ge-
backupd. E^n Update maken. Ik 
heb opgediend. Het (compu-
ter)<iy,)teem werkt niet, er was 
een duk crodh. Onderdelen w^or-
Aexige<)chrapt (to sc rap) . 

Een workstation wordt een werk
station, een monitor wordt een 
beeldscherm, lïen „muis" wordt 
al algemeen gebruikt, maar wat 
te doen met een moudepad bij
voorbeeld? Een muismatje? 

Mogen we zelf w^oorden „uit
vinden"? Waar gjiat dat toe lei
den? 

Ik wil hier geen ellenlange op
somming geven, maar een feit is 
dat bepaalde termen zo zijn in
geburgerd dat de meesten er 
niet meer bij stilstaan en er zich 
ook niet aan storen. Wat een 
spijtige zaak is. 

Ik vrees dat het voorstel van 
resolutie hier niet veel kan aan 
verhelpen! 

Paul Schmits, 
Lenmk 

REYNEBEAU 
Het is mij niet duidelijk waarom 
Mare Reynebeau met zoveel 
respekt wordt behandeld door 
uw redaktie (2 nov. j.1.). 

Niemand zal ,,Het klau^ven van 
de leeuw" een sereen weten
schappelijk w^erk noemen. Het 
is een polemiek zonder meer. 

Re3niebeau is een opportunist: 
nu eens VU, dan w^eer SP, zelfs 
„voor depohtisering . 

Het is onzin aan zo'n poesjenel 
veel woorden te besteden. Als 
chef boeken van Knack negeert 
hij al vele jaren anderen. Knack 

is er naar. Zoals jaren geleden 
Johan Anthierens er buiten ge
gooid werd, mogen ze dat ook 
met hem doen. 

Wun Maertens, 
Moorsele 

VERMANDERE(l) 
Als „oudstrijder van mei '68" 
wens ik te reageren op het ar
tikel „Vermandere en de 
Vlaamse sjmibolen" (WIJ , 15 
nov. j.1.). Ikzelf ben afkomstig 
uit een eenvoudig arbeidersmi
lieu en heb slechts op latere 
leeftijd de legitimiteit van de 
Vlaamse bew^eging pas echt le
ren beseffen. 

Dat het Vlaams Blok overdrijft 
met diverse standpunten op di
verse terreinen, is nogal evident. 
Even bedroevend is de reaktie 
van sommige linkse intellektu-
elen dciarop. Ik stel vast dat vele 
oudstrijders van mei '68 nog 
steeds niet de moed hebben om 
toe te geven dat de zogenaamde 
progressieve beweging de voor
bije k'Wcirteeuw^ zw^ciar ont
spoord is. De explosief grote 
staatsschuld, de massale offi
ciële en officieuze werkloos
heid, de grote financiële pro
blemen in de Sociale Zekerheid 
zijn echt geen uitvinding van 
rechts en extreem-rechts. Vele 
progressieve intellektuelen heb
ben jarenlang meegeholpen om 
de ontsporingen te helpen goed
praten en weg te stoppen. Het 
wordt tijd dat men dat eerhjk 
toegeeft. Dan pas zal men ont
dekken dat sociaal engjigement 
niet per definitie moet uitgéian 
van een neo-marxistisch stand
punt dat verbaal wel veel 
spreekt over „de emancipatie 
van de arbeidersklasse" maar 
dat als puntje bij paaltje komt, 
uiteindehjk diezelfde „verwor
penen der ciarde" aan zijn lot 
overlaat. Of dacht u dat massale 
^verkloosheid van laaggeschool
den soms een uiting w âs van 
sociale vooruitgang? 

Wie daarover grondig nadenkt, 
ontdekt vroeg of Iciat dat België 
een diktatuur is van het Waalse 
sociahsme, een socialisme dat 
kompleet ontspoord is in brute 
machtsarrogantie, blind koUek-
tivisme en anti-Vlaams racisme. 
Elerhjke mensen nemen dat niet. 
De roep om Vlaamse onaflian-
kehjkheid is dan ook een uiting 
van assertiviteit van geëman
cipeerde burgers en partijen. Ik 
hoop in de grond van mijn hart 
dat de Volksunie de moed zal 
hebben om daarover grondig na 
te denken en niet te vluchten in 
goedkoop geschreeuw tegen het 
Vlaams Blok en de „zwartzak-
ken" (dixit Louis Lawijt uit 
Leuven). 

E^dy Van Buggenhout, 
Bree 

VERMANDERE (2) 
N.a.v. uw artikel over de 
Vlaamse simbolen, zit ik mij af 
te vragen of het inderdaad geen 
tijd wordt om „De Vlaamse 
Leeuw" definitief af te voeren en 
„in zijn kot" op te bergen. 

Zoals de aanvangsregel van één 
der strofen zegt: „Hij strijdt nu 
duizend jaren". Zijn klauwen 
zijn versleten, zijn tanden ver
molmd. Er werden al genoeg 
grapjes over gemaakt, in het 
Nederlands en vooral in het 
Frans. Bovendien vergeet ie
dereen dat hij tijdens de oorlog 

WEDERWOORD 
ook aardig heeft gekollabo-
reerd. Er mag dus wel w^orden 
gezegd dat hij aan pensioen toe 
is. 

Het Van Peene-Miiy-gewrocht, 
met Branbangonne- en Marseil-
laise-allures, was door zijn au
teurs en door de hele Vlaamse 
bevv^eging van de vorige eeuw 
als strijdlied bedoeld. Er was in 
die tijd inderdïiad nog heel wat 
te verwezenhjken! Nu •wij ech
ter, aan de vooravond van de 
21ste eeuw, een graad van zelf
standigheid hebben bereikt die 
nog moeilijk kan worden te
ruggeschroefd, is er heel wat 
minder te strijden dan vroeger. 
Zouden we dan ook niet beter 
uitzien neiar een kalmer, har
monischer en minder bloeddor
stige nationale hymne? E^n 
minder agressief hed, waar elke 
Vlaming zich in kan terugvin
den? 

Iemand heeft ooit gezegd of 
geschreven dat hij „de Vlaamse 
beweging beu is". Niet omdat 
hij niet meer Vlaamsgezind was, 
maar omdat hij al dat bewegen 
nu welletjes vond. Welnu, ikzelf 
ben „De Vlaamse Leeuw" beu, 
niet uit gebrek aan nationalis
tische reflex, msiar omdat ik 
„Het Lied der Vlamingen" vjin 
Peter Benoit altijd al veel 
mooier en melodieuzer gevon
den heb. 

De komponist die „zijn volk 
leerde zingen" heeft dit hed 
trouwens als nationale h3mine 
voor ons bedoeld! Bovendien 
weet elke muziekliefhebber die 
ooit zijn „Pacificatie van Gent" 
beluisterde dat men op dezelfde 
melodie ook het „Wilhelmus" 
kan zingen. 

Ik ben zo vrij volgende vraag te 
stellen: w^elke Vlaamse volks
vertegenwoordiger, van de VU 
of elders, neemt het initiatief tot 
een voorstel van dekreet hou
dende de vervanging van ,,De 
Vlaamse Leeuvi^" door „Het 
Lied der Vlamingen" als na
tionale hymne van Vlaande
ren? 

Marcel Vandamme, 
Oostende 

VERMANDERE (3) 
Als Willem Vermandere zich 
buiten de Vlaamse beweging 
w^enst te plaatsen, dan doet hij 
dat maar. Er zijn immers genoeg 
bekwame en volksbevioiste kun
stenaars in Vlaanderen die wel 
willen optreden in de juli-maand 
en die daar nog nooit de kans 
voor kregen. 

De Vlaamse beweging en zeker 
de radikale komponent wordt 
steeds verweten dat ze op de
zelfde lijn zitten als het extreem
rechtse Vlaams Blok. Wie zijn 
diegenen die hier deze kam
panje leiden? De verzuilde so
cialisten van de PS en de SP en 
het frankofiele establishment uit 
Bnassel. De eersten vrezen het 
Blok omdat het Blok klare taal 
spreekt die rechtstreeks door de 
kleine man (veel ex-sociahsten) 
wordt begrepen. In Wallonië 
vertelt de PRL dezelfde kon-
servatief-reaktionaire ideeën 
over migranten als het Blok in 
Vlcieinderen, maar niemand re
ageert op de praat van de PRL. 
Waarom? Omdat de PRL deel 
uitmaakt van het Belgisch es
tablishment en verwacht dat de 
Weialse liberalen binnen dit en 
enkele jaren terug in de regering 
zuUen zitten. De PRL vormt 
geen gevaar voor het traditi-

O 

oneel Belgisch verzuilde sys
teem. Het Blok wel omdat deze 
partij België w^enst te doen ver
dwijnen en dan kunnen de ver
zuilde socialisten van de SP in 
Vlaanderen er zeker van zijn dat 
ze jarenlang in de oppositie zul
len vertoeven. Het frankofiele 
establishment van Tractebel-
kreaturen enz. zullen in een 
onafliankehjk Vlaanderen ook 
een toontje lager moeten zingen. 
Radikaal Vlaamse groepen zo
als W B - T A K en Meervoud 
worden daarom door het Bel
gisch repressie-apparaat extra 
in de gaten gehouden. En als 
deze groepen de Vljiamse strijd 
proberen te koppelen aan de 
sociale en ekologische strijd dan 
is geen enkel telefoongesprek 
nog veUig. 

Vandaag zijn de grootste ver
dedigers van de Belgische één
heid enerzijds de oude firank-
ofiele Brusselse burgerij (Cou-
denberggroep, de georgani
seerde adel. Koning Boudewijn-
stichting, voetbalbond, de partij 
BEB, het Komitee tegen het 
separatisme. Pro Belgica enz...) 
en anderzijds links en extreem-
Unks (SP, PS, Anti-Fascistische 
Fronten, de groep Belgisch Pro
gressieve Sociahsten, AgeJev-
Ecolo, PVDA, SAP enz...). De 
oude Belgen sponsoren de ex
treem-linkse Belgen. Professor 
Eric Defoort schreef hierover 
een degehjk stuk in het even
eens degehjke boek „Hersens 
op z'n Vlaams". ledere VU-
mihtant moet dit zeker gelezen 
hebben om simplistische voor
stellingen als deze van Verman
dere en co. te ontkrachten. 

Dezelfde haatkampanje die er 
vandaag tegen het Blok plaats
grijpt en georkestreerd door de
zelfde Belgicisten deed er zich 
tot over een goede 20 jeiar ge
leden voor tegen de VU. 

De mei-68-ers die nu een groot 
deel van het onderwijs in han
den hebben pogen heel de 
Vlaamse geschiedenis en het na-
tiebevirustzijn totaal te verzwij
gen of anders belachelijk te ma
ken. Daarom reageren vele Vla
mingen korzehg bij de minste 
toespeling op hun Vlaamse en 
Nederlandse identiteit. Vele 
volksbe^vuste onderwijsmensen 
hebben ook schrik gekregen dat 
ze zullen gebrandmerkt worden 
als ze voor hun Vlaamse over
tuiging opkomen en dciarbij dan 
hun job verhezen. In een tijd 
van hoge w^erkloosheid kan 
deze schrik vernietigend w^er-
ken. 

Op 11 juli wapperen alle be-
woiste Vlamingen met de 
Vlaamse Leeuw en tijdens het 
jaar rijden zij met een wagen 
met een VL-kenteken. 

De Vlaamse karavaan trekt on
vermoeid verder ondanks het 
gehuil van enkele Belgische 
wolven aan de rand van het bos 
waar Vermandere nu ook deel 
van uitmaakt. 

Mark de Vries, 
Lier 

VERMANDERE (4) 
Na het lezen van Wdlems in
terview in Knack (8 nov. j.1.) en 
zijn verklaring, niet meer op te 
treden waar de Vlaamse Leeuw 
gezongen wordt, plus daarbij 
een vrij recente ervaring, weiar-
bij ik omwille van een leeu-
wevlag op mijn rugzak voor 
„fascist" ben uitgescholden, be
sef ik zeer goed hoe onze 

Vlaamse s3mibolen „vlag en 
lied" door de Blokkers en an
dere ,(fundamentalisten " mis
bruikt en onteerd worden, en is 
mijn innerlijke waakvlam dub
bel gaan branden. 

Het artikel (WIJ , 15 nov. j.1.) 
met de vraag „Wat is het be
langrijkste, de traditionele sym
bolen of een grotere demokra-
tische legitimiteit" heeft de vlam 
doen uitslcian. Deze vraag kan 
niet voor VU'ers van het eerste 
uur. Omwille van de demokratie 
of de lieve stembus hebben wij 
al veel gegeven, en weinig te
ruggekregen. Zonder hed en 
vlag geen Vlaams-nationalisme, 
geen Vlaamse beweging, dan 
hoeft de Volksunie niet meer 
voor mij en zal ik mij bitter 
jifvragen waarom ik -45 jaar de 
vlag dien en soms diep ontroerd 
de Leeuw heb gezongen. 

In een persoordijke brief vroeg 
ik Willem, wiens werk mij al 25 
steunt om ,^altijd voort te doen", 
op zijn standpunt terug te ko
men. 

Mag ik vragen aan al diegene 
onder ons die Willem kennen, 
hetzelfde te doen, mondeling of 
schriftehjk. En vlcig en hed, én 
Willem, zijn symbolen die moe
ten bhjven. 

Jozef D e Gres, 
Roeselare 

SPOTPRENT 
Aangenaam verrast door de 
spotprent „Nagekomen boe-
kennieuw^s" van Redmond (15 
nov. j.1.). Mooie satire op het 
TV-imago (althans via „Ziggu-
rat" & Co) van onze üteratuur: 
inteelt van altijd dezelfde keet
schoppers, en „Sound Mix"-ge-
drag om op te vallen. De clow
nerieën van de Hermannen en 
Kristienen en andere Brigittes 
zijn echte schrijvers onwaardig. 
Alaar (zoals een hoekgezichtje 
opmerkt in de tekening) Claus 
is er rijk door geworden. 

Hans Devroe, 
Leuven 

BOEKENPRIJS 
Bij het lezen van de rubiek 
„Boeken (2 nov. j.1.) ben ik op 
een paar fouten gestoten. 

Het betreft tweemaal een foute 
prijsvermelding van een boek. 

Het eerste boek: „Het klauwen 
van de leeuw" kost wel degehjk 
798 fr. i.p.v. 698 fr. zoals jullie 
vermelden. 

Op 9 november heb ik dit boek 
gekocht bij De Standaard Boek
handel te Sint-Truiden, eJdus 
voor 798 fr. (+ 100 fr.). 

Het tweede boek „Hersens op 
z'n Vlaams" kost in diezelfde 
boekhandel 495 fr. i.p.v. 595 fr., 
dus 100 fr. minder. 

Mag ik u dïiarom vragen om in 
het vervolg de juiste informatie 
te verschaffen. 

Jean-Marie Lesuisse, 
Sint-Truiden 

Red.: De redaktie heeft zich 
voor de prijsvermeldingen ge
baseerd op de meegedeelde in
formatie. Omdat boekenprij
zen niet •wettelijk vastliggen 
kunnen deze van boekhandel 
tot boekhandel verschillen. 
Toch haar verontschuldigin
gen voor het ongemak. 
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Un^MUlR 
DE VOLKSUNIE EN AMNESTIE /2 

ONVERWERKT, ONOPGELOST, OVERTIJD 
In onze vorige aflevering zijn we nogal vlug over de 
vrijlating van Hendrik Eiuu) gegleden. Eliod woó, aU leider 
van het VNV, een boegbeeld en langj de grote wegen van 
Vlaanderenétonddee'u„ElioJ vrij!"gekalkt. In 1955had 
hij 10 jaar hechteniö achter de rug wat beschouwd werd aU 
een derde van levenslang, hij kwam in aanmerking voor de 
toepaéöing van de wet Lejeune. Frand Van der Ebt 
ondernam vanaf dat jaar pogingen om Eliod vrij te krijgen 
maar deze leverden nieté op. 

I
n 195f 'werd Frans Van der 
Eist tot kamerlid gekozen en 
^verd gekonfronteerd met een 
homogene CVP-regering. 

F. Van der Eist: „Gcuton Eydkeru 
had In de Kamer dru stemmen 
tekort voor etn meerderheid. In die 
onutandigheden werd mijn dtem een 
be,)lL)Mnde. Eyékeru u dan bij mij 
gekomen om mijn dtem te vragen en 
ik heb de gelegenheid aangegrepen 
om hem de vrijlating van Elioj te 
vragen. Hij ging onmiddellijk ak
koord en gaf mij zijn woord. Nie
mand heeft dat ooit geweten, maar 
het heeft nog meer dan een jaar 
geduurd voordat Eliod vrijkwam." 

Dat gebeurde net voor kerstmis 
1959. Omdat Elias alles was 
afgenomen en geen betrekking 
kon krijgen, begon een zoek
tocht naar een woning en fi
nanciële middelen. Ook voor 
andere vrijgekomenen dienden 
deze gezocht, niet zelden waren 
daar VU-mensen bij betrokken, 
zij zijn zeer diskreet over deze 
regelingen. 

Toen eind 1960 Boudewijn in 
het huwelijk trad, werd in 
Vlaamse kringen gehoopt dat de 
koning algemene amnestiemaat-
regelen zou afgekondigen, dat 
pakte anders 

uit. 

DEVIERVANPOTMA 
Met de aangroei van de VU-
frakties •werden steeds meer en 
meer voorstellen ingediend, 
deze leidden steeds tot bitsige 
diskussies en haalden niet eens 
de inoverwegingneming. Alaar 
de geesten w^aren reeds zo ver 
gevorderd dat Theo Lefevre in 
zijn regeringsverklaring (1961) 
een wetsontwerp dat oorlogs
schade voor kleine politieke 
misdrijven beloofde. Deze be
scheiden stap kende echter geen 
genade bij socialisten en Waalse 
kristen-demokraten. 

In 1961 startte de VU een aktie 
voor de vrijlating van vier 
Vlaamse Oostfronters die toen 
nog in een Siberisch krijgsge-
vangenkamp vertoefden. In mei 
1962 kwamen deze zgn. 'Vier 
van Potma' vrij. In datzelfde 
jaar meldde het Sint- Maart-
ensfonds dat het 121 gevallen 
had opgelost van vermiste en/of 
verdwenen Oostfrontsoldaten. 
Eind 1964 nam het parlement 
de zgn. Wet-Degrelle aian w^eiar-
bi; de verjaringstermijn voor 
wat er in de oorlog gebeurd was 
op dertig (ipv op twintig) jaar 
bracht. Op 24 oktober 1964 
verzamelden de vriendenkrin
gen van repressieslachtoffers 
zich m Broederband. 

Omdat voorstellen tot algemene 
amnestie niets uithaalden pro
beerde de VU het fragmenta
risch. Zo w£is er o.m. een voor
stel van Maurits Coppieters om 
amnestie te verlenen aan Oost-
frontstrijders en veroordeelden 
die op het ogenblik Vcm de feiten 

nog minderjarig waren. Wim 
Jorissen van zijn kant legde 
zich vooral toe op amnestie-
voorstellen voor inwoners van 
Duits Oost-België. Maar de 
overheid reageerde nauw^elijks, 
integendeel. Op de jaarlijkse 
Bormsherdenking (17 april 
1966) te Merksem werd nog 
aardig geknokt tussen aanwe
zigen en de rijkswacht. Onder 
druk van andere politieke ge
beurtenissen (Zwartberg, Leu
ven) raakte amnestie een beetje 
op de achtergrond maar in 1968 
werd een nieuw amnestiekomi-
tee opgericht met VU-kamerlid 
Hector Goemans als voorzitter, 
ook de CVP'er Raymond De-
rine ontplooide grote aktiviteit. 
Van hun kant richtten Huber-
tina Aretz, ex-gevangene van 
Neuengamme en Aloies Verbist, 
oud-weerstander, de Vereniging 
van Vlaams-nationale Weer
standers en Politiek Gevange
nen op. 

In 1969 diende Frans Baert een 
voorstel in om amnestie te ver
lenen aan de oudstrijders van... 
14-18. Het voorstel werd mee 
ondertekend door kollega's uit 
P W , BSP en CVP. 

In 1970 herpakte de amnes
tiewerking zich. In de IJzer-
toren te Diksmuide hield Ver
biest een hongerstaking, na een 
wandeling met een amnestie-
kruis in Oostende ^verd hij op
gepakt en veroordeeld. Als pro
test ging hij in 1972 zijn straf in 
de cel uitzitten. Datzelfde jaar 
pubHceerde Karel Van Isacker 
zijn eerste boek over Irma Lap-
lasse, daarin wilde hij bewijzen 
dat deze vrou'w onschuldig weis 
terechtgesteld. Op 22 november 
1970 had te Gent een amnes
tiebetoging plaats die 10.000 
mensen op de been bracht, er 
deden zich incidenten voor uit
gelokt door de uit Brussel over
gewaaide Jeunesse Beige. Tij
dens het debat over de begro
ting van Justitie (1972) vroeg 
VU-senator Guido Van In 
maatregelen voor pensioenen 
van repressieslachtoffers. Mi
nister Vranckx (BSP) deelde 
hem mee dat er geen betrouw
bare informatie over de asociale 
gevolgen van de repressie be
stond. Daarop lanceerde Broe
derband een enquête bij leden 
en simpatisanten, het ^vas wel-
hcht de eerste keer dat een begin 
van inventarisatie werd ge
maakt. Ondertussen stonden 
VU-mensen in stilte velen bij. In 

het boek over Broederband 
schrijft Frans Van Campen-
hout:,,Vele VU-politici deden 
aan dienstbetoon en hebben tal 
van repressiedossiers voor de 
betrokkenen gunstig afgehan
deld." 

Het jaar 1975 was pas enkele 
weken jong toen de VU-ka-
merleden Somers en De Beul 
het wetsvoorstel indienden om 
een senaatskommissie op te 
richten die maatregelen zou on
derzoeken om de sociale ge
volgen van repressie en epuratie 
w êg te werken, hun voorstel 
werd niet eens overwogen. Met 
het oog op de 25 jarige ambts
termijn van Boudewijn (1976) 
richtten zeven „mensen van 

f oede wil" een oproep tot de 
oning. De groep bestond uit de 

ex-pohtieke gevangene Bert 
Aerts, Maurits Coppieters, Her
man Mertens, DF-voorzitter 
He3anan, A. Van Humbeek, An
ton van Wilderode en Mon De-
rine. Hun oproep werd door 450 
burgemeesters, kunstenaars en 
akademici bijgetreden. lien 
VU-afvaardiging vroeg Leo 
Tindemans een initiatief, maar 
de premier hield de boot af, de 
VU-fraktievoorzitters Anciaux 
en Jorissen richtten zich dan 
maar zelf tot de koning. Hun 
voorstel kreeg tegenwind o.m. 
van het F D F dat er zelfs een 
meeting voor over had onder 
het motto: ,,Brussel baas in ei
gen huis en neen aan amnes
tie!" 

REPRESSIE-CEL 
Bij de onderhandelingen voor 
het Gemeenschapsakkoord 
(Egmont) kon de VU „de aan
zet voor het opruimen van de 
sociale gevolgen van de repres
sie " in de overeenkomst laten 
inschrijven. Om dat te verw^e-
zenlijken wou de pjirtij een 
VU'er op Justitie. 

Hugo Schiltz: „Ik probeerde de 
Juiititieportefeuille in de wacht te 
ölepen. AL) dat gelukt zou zijn, waj 
mijn eerste keuze Frans Baert ge
weekt. Maar daar bedtond pdycho-
laguch verzet tegen. Niet tegen de 
persoon van Baert, maar tegen een 
Vlaamd-natiaruiijt op Justitie." 

Op het kabinet van VU-mi-
nister Rik Vandekerckhove 
^verd in 1978 een zgn. repressie
cel opgericht die belast •was met 
het verzamelen van dossiers en 
die deze ook met goed gevolg 
afwerkte. De VU stelde zich 
echter met deze indi^viduele op
lossingen niet tevreden en bleef 
aandringen op een globale aan
pak. Later dat jaar werd een 
ministerkomitee opgericht dat 
een vijftal keer vergaderde met 
de dossiers van het kabinet-
Vandekerckhove als •werkdoku-
ment maar het gebrek aan be
langstelling van eerste minister 
Tindemans en de vlugge val zijn 
regering brachten mee dat deze 
aanzet afgebroken viferd. 

Later, toen Hugo Schiltz in de 
regering Alartens VIII minister 
van Begroting -was, •werkte 
eveneens een repressiecel tal 
van dossiers (in stilte) met goed 
gevolg af. 

Het 150-jarig bestaan van Bel
gië gaf de amnestie-eis nieu^we 
impulsen, bij velen in Vlcian-
deren leefde de hoop dat de 
koning een teken van verzoe
ning zou geven. Daarom ^verd 

Geen Kerst gaat voorbij of VU-mditanten herinneren aan amnest'u, 
zoals hier aan de kerststal op de BrusseUe grote markt in december 
'94. 

eind 1979 nog maar eens een 
komitee opgericht, dit keer 
voorgezeten door oudgevan-
gene Bert Aerts en Karel Van 
Isacker. Hun manifest kreeg 
zelfs de handtekening van Hugo 
Claus en Gerard Walschap. Op 
17 juH deden ook de Vlaamse 
bisschoppen een oproep. Alaar 
het Hof zweeg in alle talen, in 
die omstandigheden weigerden 
de VU-frakties deel te nemen 
aan een receptie op het ko
ninklijk paleis. 

KoUaboratie en repressie kre
gen grote aandacht door de te-
levisiereeksen van Maurice De 
Wilde, ze zorgden opnieuw 
voor hevige polemieken. Tussen 
I98I en 1983 hield, onder druk 
van de VU, een werkgroep van 
de Vlaamse Raad zich bezig met 
een inventaris van de ,,sociale en 
menseUjke gevolgen van de re
pressie- en epuratie^wetge^ving" . 
In afwachting van de resultaten 
lukte het Joos Somers de be
groting met 100.000 fr. te doen 
verhogen om de sociale gevol
gen te milderen. In het najaar 
van 1984 kwam het studie^werk 
klaar, 240 bladzijden tekst. 

Eind 1983 organiseerde VU-
Overijse haar eerste amnestie
meeting, tien jaar na mekaar zou 
deze ingericht worden. In 1993 
onthulde minister Johan Sau-
wens er een monument „voor al 
de slachtoffers van de repres
sie". 

LAPLASSE HERZIEN 
In 1984 k-wamen bij het bezoek 
van de paus opnieu^w akties 
voor amnestie los. Op de voor
avond van 21 juH 1990, de VU 
maakte deel uit van de federale 
regering, deed koning Boude
wijn een oproep voor verzoe
ning tussen alle burgers. Dat
zelfde jaar ook dienden Frieda 
Brepoels, Hermans Lau\vers en 
J a n Loones (allen geboren na 
1950) voorstellen in. In I99I 

publiceerden Luc Huyse en Ste
ven Dhont hun boek Onverwerkt 
verleden, de studie probeerde re
pressie en epuratie w^etenschap-
pelijk te ontleden. 

lien jaar later schreef auteur 
Mark De Bie de eenakter De 
Honden in het Zegekoor •waarin hij 
de laatste uren van Irma Lap-
Icisse evokeert. Het stuk werd in 
tal van Vlaamse schouwburgen 
opgevoerd, telkens onder grote 
en emotionele belangstelling. 
Na een vertoning in maart 1993 
•vroeg ge^wezen VU-senator Van 
In de herziening van het proces-
Laplasse. In februari 1994 be
sliste minister Wathelet dat het 
proces kan herzien worden. 
Datzelfde jaar, een halve eeu^w 
na de bevrijding van Europa, 
hernam koning Albert de op
roep van zijn broer. Eind 1994 
publiceerde het weekblad W I J 
de ekstra bijlage ,,op zw^art-^wit 
denken bouw je geen samen
leving", er kwam een VNOS-
programma op TV, een -video
cassette en in tal van gemeen
teraden werden moties goed
gekeurd. De VU stelde een 
„globaal plan voor amnestie en 
verzoening" voor. 

Alaar nog blijken amnestie en 
verzoening niet mogelijk te 
zijn. 

Manu Ruys: „Het ware onbe
hoorlijk te schrijven, dat het tip is 
om de gevolgen van de repressie en de 
epuratie te likwideren. Het Li al lang 
overtijd. Het pleit niet voor dit land 
dat het dossier rwg steeds openligt." 

E^n parlementair debat op fe
deraal niveau is niet mogelijk, 
daarom wordt steeds luider ge
pleit om de zaak naar de 
Vlciamse gemeenschap over te 
hevelen. Alaar ook daar blijf het 
wachten. Nu reeds 50 jaar 
lang. 

(mvl) 
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