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EERST DIT 

WAALSE WOEDE MET 
KONINKLIJK VERNIS 

N
ET in de week dat ons weekblad het o m heeft over 
macht en invloed van de koningen van België doet 
zich een „koninklijke rel" voor Boudewijn heeft Luc 
Van den Brande op het koninklijke matje geroepen 
en meer uitleg gevraagd over diens verklaringen aan 
La Libre Belgique Daarin heeft de Vlaamse minister
president zonder omwegen gezegd hoe in Vlaande
ren gedacht wordt over de verdere uitbouw van de 
Vlaamse autonomie 

Wat Van den Brande in de LLB heeft verklaard is 
met wereldschokkend voor mensen die logisch den

ken over het doel dat dit land uiteindelijk moet bereiken Het 
mekanisme dat in gang werd gestoken om de twee gemeen
schappen van dit land grotere zelfstandigheid te geven zal met 
stilvallen wanneer het St -Michielsakkoord (ooit) zal verwezenlijkt 
zijn 

Van den Brande heeft de ondenwerpen opgesomd de ge-
zondheidssektor, de pensioenen, de werkloosheidsuitkenngen, 
de belastingbevoegdheden Allemaal financiële items, die allen 
een na een nader bekeken moeten worden om tot hun eerlijke 
proporties te worden herleid en om uiteindelijk uit te monden in 
een eerlijke afbakening tussen de gemeenschappen 

Dus met eens stout geweest, niks se
paratisme, niks eigen munt of nog erger, 
alleen maar vrank gezegd wat in Vlaan
deren leeft en waar de Vlaams-nationalis
ten sinds jaren mee bezig zijn Het is 
biezonder verheugend deze zelfzekere 
taal te horen uit de mond van de eerste 
minister van de Vlaamse regering 

Een en al woede bij de Franstalige 
politici, ook bij deze die zich federalist 
noemen In plaats van tevreden te zijn 
over de duidelijkheid die van Vlaamse 
zijde klinkt plooien zij zich terug in achter
haalde stellingen De PS schermt met het 
spook als zou de splitsing van de Sociale 
Zekerheid het breekijzer zijn dat de eko-
nomische en monetaire unie die België nog is definitief zou 
splijten 

Totaal onbespreekbaar', orakelt de PSC Ook met wat het 
hoofdstedelijk gebied Brussel betreft, dat moet volgens haar een 
echt derde gewest worden 

Een staatsgreep vanwege de Vlaamse separatisten ten nadele 
van de Franstaligen i, weet de PRL Het FDF Dit is het einde van 
België 

En dan de reaktie van vice premier Willy Claes ,,Moa ven toh'" 
zou Will Tura zingen Het is geweten van de SP-politikus dat hij de 
federalizenng node ondergaat maar zijn mening ,,dat het na St -
Michiels moet ophouden i" is hemeltergend De solidariteit met 
de bewoners van het zuiden blijven inroepen om de federalise-
nng tegen te houden is toch al te doorzichtig, of wil Claes de 
beste leerling van Laken zi jn ' 

Meer en meer blijkt dat Vlaanderen en Wallonië op andere 
golflengten zitten In Vlaanderen wordt vooruitgedacht, over de 
grens van het jaar 2000 naar de uitdagingen van een nieuwe tijd 

In Wallonië daarentegen lijkt het erop dat men verder borduurt op 
de achterhaalde tema's 

In het RTBf-debat van zondag j I had José Happart het nog 
maar eens over het gulzige Vlaanderen dat het arme Wallonië 
blijft uitbuiten en naar Waalse mensen en grond lonkt Niet alleen 
Happart maar nu ook de Parti Socialiste wil een bi-regionaal 
statuut voor Voeren, de Waalse socialisten willen van deze 
onzinnige eis een strijdpunt maken en bij volgende regeringson-
derhandelingen zelfs te berde brengen 

Dit kan toch met meer i Dit is regelrecht stokken in de wielen 
steken van een verdere federalizenng Wat vrezen z i j ' Dat er een 
einde komt aan hun oven/ertegenwoordiging in tal van nationale 
instellingen "^ Dat Vlaanderen eindelijk het volle pond van eigen 
inkomsten, van eigen belastingen, van eigen labeur zou verdie
nen "^ Vrezen zij dat er eindelijk duidelijkheid komt in de duistere 
transferten van de Sociale Zekerheid "> Dat hen de gemakkelijke 
weg naar de nationale schatkist wordt versperd ' 

Dat vrezen zij' En wanneer de Vlaamse politikus, de hoogste in 
rang, dat in duidelijkheid zegt dan steigeren zij in groep Het komt 
ons voor dat zij met geaarzeld hebben de koning daarbij te 
betrekken, dat zij hem eigenlijk misbruikt hebben „Misbruik" lijkt 
ons geen te sterk woord, want het ziet er echt naar uit dat door de 

koninklijke tussenkomst de Franstalige 
woede een legitiem vernisje heeft gekre
gen Wellicht weten wij meer na de inter
pellaties van Van Grembergen en Vic 
Anciaux Wij kunnen het persoonlijk voor 
of tegen de koning als mens hebben, 
maar een zaak is zeker een truuk - van 
Waalse, of zelfs van Vlaamse komaf -
kan de verdere federalizenng misschien 
tijdelijk stremmen maar tegenhouden 
nieti 

De slotbeschouwing die prof Stengers 
in het in dit blad besproken boek over 
macht en invloed van De koningen der 
Belgen geeft luidt dat dé gebeurtenis na 
1830 die de geschiedenis van dit land 

heeft beïnvloed is geweest „het ontstaan en de ontwikkeling van 
een nieuwe natie binnen de Belgische de Vlaamse natie " 

VU-voorzitter Bert Anciaux heeft op de gebeurtenissen pas
send gereageerd, u leest in dit blad zijn kommentaar Ook het 
IJzerbedevaartkomitee betreurt het gebeurde en merkt terecht 
op dat in het verleden Waalse voormannen die „sterkere 
uitspraken lanceerden nooit door de koning werden ontboden " 

Toen WIJ dit kommentaar op dinsdagmiddag afsloten waren 
andere kommentaren nog met gekend, maar vaststond dat een 
invloedrijke, behoudsgezinde CVP-knng de Vlaamse minister
president om zijn uitspraken reeds had afgekeurd Het zij zo I 

Maar elk weldenkend mens weet best dat verdere ontwikkeling 
van het Vlaamse en het Waalse volk met kan tegengehouden 
worden met door partijen of frakties er van, met door een 
minister van Buitenlandse Zaken, zeker met door een (gewilde of 
ongewilde) koninklijke tussenkomst Alleen innerlijke kracht is bij 
machte om een volk tot een natie te laten uitgroeien! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7

1993 is uitgeroepen tot Euro
pees jaar van de Ouderen en 
de Solidariteit tussen de Ge
neraties. WIJ sprak met 

VWG-ondervoorzitter Oswald Van 
Ooteghem. 

9
België zat twee jaar in de 
Veiligheidsraad van de Ver
enigde Naties. In die twee 
boeiende jaren gebeurde heel 

wat, maar de Vlaamse burger had 
nooit het gevoel echt bij dit manage
ment van de internationale proble
men betrokken te zijn. 

^ / \ ' " *̂® Kamer startte de 
T i l Parlementaire Onder-

I ^J zoekskommissie over de 
Vrouwenhandel haar 

werkzaamheden. 

11 Staatssekretaris Vic An
ciaux liet een weten
schappelijk onderzoek 
uitvoeren naar het etnisch 

ondernemerschap in Brussel. 

14 
beleid. 

Volgens gewezen Begro
tingsminister Hugo 
Schiltz kwam er een ken
tering in het Begrotings-

^ / % Omdat hij zich in een in-
I H ^ terview ontpopte tot ras-
I ^J echt konfederalist, werd 

de Vlaamse premier Van 
den Brande bij Boudewijn op het 
matje geroepen. 

J j H H Hoeveel ,.verdient" onze 
T ^ f koning? Hoeveel perso-

I g neel heeft hij in dienst? 
Welke eigendommen be

zitten de Saksen-Koburgers? Lees 
alles over het geld van de koning! 

f \ f \ Jean Stengers schreef 
J I 1 onlangs een boek over de 

^ ^ ^J macht van de koningen in 
België. Frans Van der Eist 

schreef een voorzichtig genuan
ceerde bespreking. 

In de slotaflevering van 
een jaar Latijns-Amerika 77 

^ ^ f ^ bezoeken we de Andes-
landen en het zuiden van 

Zuid-Amerika. 

ƒ ^ H Van Gerard Walschap 
3 w\ werd in 1931 de brochure 

^m^3 ..Nooit meer oorlog" uitge
geven. H.F. Jespers licht 

in een reeks bijdragen het belang 
van de uitgave toe. 

f\ / \ ^ i ^ * ^ ^ ' ' ^ ^ Bredael en 
% I 1 G®°''9®s Jobé werden uit-

^J^J geroepen tot Sportvrouw 
en Sportman van het jaar. 

Strak wordt ook de Gouden Schoen 
toegekend. 

(omslag Redmond) 
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De op de Shetland-klippen gelopen olietanker Braer zorgt opnieuw voor eei< 
milieuramp van voorlopig nog onbekend formaat. Het schip vervoerde 84.500 
ton olie. In het aanhoudende stormweer brak de tanker, waardoor de olie nog 
sneller ontsnapt. Volgens de meeste waarnemers is het nog een geluk dat de 
olie in de tanker van een zeer lichte soort is. Hij zou snel vervliegen. Anderen 
spreken juist van gevaarlijker olie, omdat ze meer giftige stoffen bevat. In ieder 
geval: de Braer ligt gebroken in een zee van olie, men kan er nu al zeker van zijn 
dat duizenden zeevogels en zeehonden de dood zullen vinden en de Shetlands 
zelf zullen jarenlang dezelfde niet meer zijn. 
Het wordt nu ook eens hoog tijd dat die drijvende ekologische bommen op de 
wereldzeeën aan wat strengere normen onderworpen worden. Het transport 
van gevaarlijke goederen over weg en spoor of door de lucht zijn streng 
gereglementeerd. Overzee heerst er echter een grote vrijheid, om niet te 
zeggen een onverantwoorde vrije vaart. Er is nochtans een VN-instelling, de 
Internationale Maritieme Organizatie (IMO), maar die slaagt er niet in haar eigen 
reglementen en voorschriften overal en door iedereen te laten naleven. 

DAERDEN 
De Luikse PS-federatie heeft de rangen 

gesloten rond de verzoener Michel Daerden, 
in de wandelgangen ook kameraad Porche 
genoemd. Daerden is een man die als be
drijfsrevisor de achterkeukens van het Luikse, 
en dus van de PS in Luik kent als zijn 
broekzak. Daerden, tevens docent aan het 
Hautes Etudes Commerciales (HEC), sena
tor, schepen en lid van het PS-buro, is 
kommissaris-revisor van CGEur, de Luikse 
dochter van het Franse CGEaux die een 
sleutelrol speelde in de Luikse korruptie-
affaires. Daerden is ook revisor bij Tonton 
Tapis, de Socialistische Ziekenfondsen in 
Luik en talloze interkommunales, ziekenhui
zen en sociale huisvestingsmaatschappijen 
in de regio. Hoeft het nog gezegd dat kame
raad Porche ook genoemd wordt als toekom
stig minister? 

TOOG 
Luidens het verslag van de kommissiebe

spreking over de geldstroom van Vlaanderen 
naar Wallonië in de senaat moeten de uitga
ven voor gezondheidszorgen in Wallonië vol
gens een niet nader genoemd lid als volgt 
worden verklaard: „aan het begin van het 
industrieei tijdperlK heeft de Waaise bevoii<ing 
levensomstandigheden gekend die erg be
lastend waren voor haar gezondheid. We
gens die volstrekt ondraaglijke levenswijze, 
waarin twaalf tot veertien uur arbeid per dag 
in de steengroeve of in de steenkolenmijn 
geen uitzondering was, heeft een groot deel 
van de bevolking haar toevlucht genomen tot 
de drank, wat dan weer tot zeer ernstige 
psichische problemen heeft geleid. Nog 
steeds ligt de gezondheidstoestand van de 
Walen onder het normale nivo en is hun 
levensven/i/achting de laagste vn alle landen 
van de Europese gemeenschap." 

Indien de Vlamingen de uitgaven in de 
gezondheidszorg op dezelfde wijze willen 
rechttrekken zoals dit in de klinische biologie 
gebeurde (nl. de uitgaven in Wallonië daal
den niet, maar die in Vlaanderen stegen), 
meent De Standaard, die het verhaal uit
bracht, dat we slechts hijsend het transferpro
bleem zullen kunnen oplossen. Vlamingen, 
aan uw togen, raadt De Standaard de Vlamin
gen aan... 

VOEREN 
Het kollege van provinciegoeverneurs ver

klaarde zich verleden week onbevoegd voor 
de klacht van Retour a Liège uit Voeren tegen 
de vernietiging door de Limburgse provincie-
goeverneur van de beslissing van de Voeren-
se meerderheid om een referendum te orga-
nizeren over het statuut van de Limburgse 
faciliteitengemeente. 

In een reaktie aan Belga op deze uitspraak 
zet José Happart de wereld op z'n kop: „De 

incivieke houding van de Limburgse goever-
neur is van aard om elk vredelievend samen
leven tussen gewesten en gemeenschappen 
in de federale staat België te doen kapsei
zen. " 

SADDAM 
De oude woestijnvos Saddam Hoessein 

heeft zijn streken nog niet verleerd. Op korte 
tijd testte de Iraakse leider dne keer uit hoever 
hij de Verenigde Naties ongestraft kan uitda
gen. Eerst had Saddam luchtdoel-raketten 

opgesteld aan de noordelijke grens van de 
veiligheidszone die de sjiïetische bevolking 
tegen Iraakse repressie moet beschermen. 
Na een geallieerd ultimatum haalde Saddam 
de raketten terug weg. 

Vervolgens weigerde Irak een VN-vliegtuig 
toestemming tot landen in Bagdad. En ten
slotte voerde Irak tot tweemaal toe een raid 
uit op buurland Koeweit, waar een hoeveel
heid wapens buitgemaakt werd. Hoewel deze 
raids uitgevoerd werden door ongewapende 
,,burgers", kon het westen er niet mee la
chen. De VN-veiligheidsraad, in spoedzitting 
bij elkaar, zei in een eerste reaktie dat Irak 
daar onmiddellijk moet mee ophouden. 
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DOORDEWEEKS 

TUCHT... 
De burgemeester van Kruibeke, Antoine 

Denen, vertelde aan Belga dat de VU van het 
arrondissement Sint-Niklaas een tuchtproce-
dure tegen zijn persoon begon. Denert zegt 
het nieuws over deze tuchtprocedure in het 
verslag van de partijraad van 12 december 
gelezen te hebben. De tuchtprocedure werd 
toevertrouwd aan de VU van West-Vlaande-
ren. 

De aanleiding voor de problemen rond 
Denert is bekend. Tijdens het oprichtings-
weekend van de VLD half november was de 
Kruibeekse burgemeester in het BRTN-pro-
gramma De Zevende Dag komen vertellen 
dat ook hij een overstap naar de nieuwe partij 
overa/eegt. Denert verklaarde er geen entoe-
siast lid meer te zijn van de Volksunie. 

De geruchten over het overlopen van De
nert naar de liberalen dateerden al van vroe
ger dan 15 november. Maar in liberale krin
gen maakte men o.m. bezwaar tegen Denerts 
gewoonte om de gemeenteraad met een 
ambtsgebed te beginnen. Hoezeer Denert 
ook op z'n knieën ging zitten voor de VLD, de 
nieuwe partij was de baardige burgervader 
liever kwijt dan rijk, en de overstap werd voor 
Denert klaarblijkelijk een stap in het water. 

De verklaringen van Denert op TV waren 
echter bij de VU (logisch) in een verkeerd 
keelgat geschoten. Nochtans bevestigt ons 
Boudewijn Vlegels, voorzitter van VU arron
dissement Sint-Niklaas, werd in eerste instan
tie gezocht naar verzoening. Een tucht- en 
verzoeningsprocedure werd gestart. Denert 
weigerde een verklaring te tekenen waarin hij 
de VU-partijdoelstellingen onderschrijft. Er 
werd afgesproken dat Denert een gesprek 
zou hebben met VU-voorzitter Bert Anciaux, 
en dat er niet met de pers zou gepraat 
worden. Het gesprek met Bert Anciaux kwam 
er. Daar beloofde Denert dat hij voor het 
jaareinde zou beslissen of hij bleef of vertrok. 
De jaanwending is intussen enkele weken 
oud, maar van Denert had men op het 
Barrikadenplein nog steeds niets gehoord. 

...OF VERZOENING ? 
Tot hij verleden zondag met het verslag van 

de partijraad van december bij Belga aan
klopte. Hij verklaarde aan het persagent
schap zeer ontgoocheld te zijn dat na dertig 
jaar lidmaatschap de VU nu tegen hem een 
„tuchtprocedure" wilde beginnen. Volgens 
Denert zal dit zijn beslissing over een even
tuele overstap beïnvloeden. Hij wil de knoop 
doorhakken voor de volgende gemeente
raadszitting, waarschijnlijk begin februari. 

Navraag bij Joris Verbeke, provinciaal 
voorzitter van de VU in West-Vlaanderen, 
leerde ons dat er nog geen enkel initiatief 
genomen is in de zaak Denert. De tucht- en 
verzoeningskommissie werd nog geen enke
le keer samengeroepen. 

De Somalische krijgsheren die rond de tafel in de Ethiopische hoofdstad Addis 
Abeba zaten, hebben een akl(oord bereikt. Ze kwamen een onmiddellijk staakt-
het-vuren overeen. Ze raakten het ook eens om zich voor 1 maart te 
ontwapenen. Het is echter de vraag in hoeverre de krijgsheren kontrole hebben 
over hun strijders. De Amerikanen in Somalië lijken nu echt werk te gaan maken 
van de ontwapening van de bendes. Negenhonderd mariniers veegden de 
Bakara-wapenmarkt in Mogadishu, vermoedelijk de grootste wapenmarkt van 
Somalië schoon. 

De feiten op een rijtje: Denert heeft zich 
niet aan de afspraak gehouden te beslissen 
voor het jaareinde. Tegen de afspraken ook 
lichtte hij de pers in waarbij hij het alleen had 
over een fuchf-procedure, en verzweeg dat 
het arrondissementsbestuur in de eerste 
plaats de verzoening met de Kruibeekse 
burgemeester nastreefde. De tucht- en ver
zoeningsprocedure is nog niet gestart. 

Welk spelletje speelt Denert? Het heeft er 
veel van weg dat hij een stok zoekt om 
zichzelf uit de VU te slaan, om dan de 
martelaar uit te kunnen hangen bij z'n kie
zers. 

ANTHONY 
Volgens Het Belang van Limburg hebben 

de verdachten van de ontvoering van Antho
ny De Clerck 11 maanden na de feiten 
volledig bekend. Ze gaven toe eerst per 
vergissing de sekretaresse van Melchior ont
voerd te hebben, daarna trachtten graaf Lip
pens te kidnappen en uiteindelijk Anthony De 
Clerck te ontvoeren. 

De krant zegt dat een schoen die een van 
de ontvoerders kwijtgespeeld was in de gara
ge van Lippens, de bende de das om deed. 
Alle verdachten waren in aparte gevangenis
sen opgesloten. Ze werden gekonfronteerd 
met eikaars bekentenissen en zo kon heel de 
puzzel wedersamengesteld worden. 

KUIJPERS ONWEL 
Naar we uit de pers konden vernemen 

werd senator Willy Kuijpers, op reis in Mace
donië, verleden week opgenomen in het 
ziekenhuis van Skopje. Kuijpers was plots 
onwel geworden. Volgens sommige bronnen 
zou een hoogopgelopen diskussie met de 
Griekse vice-konsul daar verantwoordelijk 
zijn voor de hartproblemen van Kuijpers. 

Begin deze week werd Kuijpers overgevlo
gen naar Vlaanderen. Hij werd onmiddellijk 
opgenomen in het Leuvens ziekenhuis Gast
huisberg, waar hij een groot onderzoek 
moest ondergaan. We wensen de VU-senator 
snel beterschap. 

Het ongekontroleerd gebruik van video
spelletjes zou wel eens nare gevolgen kun
nen hebben voor de jeugdige spelers. Vol
gens artsen kan de frekwentie van de lichtim-
pulsen die het videospel uitstuurt aan de 
bazis liggen van aanvallen van vallende ziek
te (epilepsie). 

Bij het Gentse Universitair Ziekenhuis zou 
één op zes van de patiënten die een eerste 
aanval van epilepsie krijgt een videospeler 
zijn. De twee grootste producenten van deze 
spelletjes, Nintendo en Sega, waarschuwen 
in de handleiding van hun spelen op de 
gevaren voor mensen met epileptische aan
leg. 
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KORTWEG 

• De Vlaamse premier Van den Bran-
<te (CVP) verspreidde een persmede
deling waarin hij aankondigt dat H] 
stopt met zijn eigen dienstbetoon. 
Hij is tot het inzicht gelcomen dat het 
traditioneel dienstiietoon de inspan
ningen van de Vlaamse regering en 
de administratie om de werking van 
de instellingen en diensten te verbe
teren, doorkruist. Een goed voorne
men van Van den Brande. Maar is de 
Mecheise ACV-poUtikus niet juist 
groot geworden door z'n dienstbe
toon? 

• Het gewezen Westviaams CVP-ka-
meriid Mimi Kestelijn-Fierens loopt 
over naar de VLD. De overgelopen 
NCMV-politika vindt dat het ACW bin
nen de CVP te sterk was geworden en 
dat dit o.m. tot gevolg had dat de 
overheidsfinanciën niet gesaneerd 
geraken. Mimi wil haar mandaat als 
Brugs gemeenteraadslid echter niet 
ter beschtlddng stellen. 

• De Franse minister van Buitenland
se Zaken Dumas verklaarde dat 
Frankrijk bereid is desnoods alleen 
en met geweld de gevangenen uit de 
kampen in Bosnië, waar wordt gefol
terd en vrouwen op grote schaal ver
kracht, te bevriiden. Binnenkort grij
pen in Frankrijk parlementsverkiezin
gen plaats. 

• „ Veel mensen schrikken als ze het 
nieuwe kondoom In handen hebben. 
Dat komt door het formaat De Feml-
don Is 17 centimeter lang, een maat 
die Iedereen past", zegt BIrte Hoek' 
stra van het PR-buro Forman Grayling 
over het vrouwelijk kondoom. 

• Luldens een berichtje in Het Laat
ste Nieuws werden vijf jongeren ver
oordeeld door de korrektionele recht
bank van Brugge na een proces waar
bij zich twrintig burgerlijke parHJ* 
en aangediend hadden, onder wie de 
Cerkel Ladles, een vrouwenvoett>ai-
ploeg uit eerste klasse. Tijdens een 
wedstrijd stalen de dieven In de 
kleedkamers de lingerie van de voet-
tialtende dames. 

• Volgens een interne nota van 
hoofdredakteur Adams van de BRTN-
radionieuwsdlenst, die In De Morgen 
uitlekte, mag Hugo Gijsels niet meer 
ten tonele gevoerd worden In de uit> 
zendingen van de radionieuwsdienst. 
Volgens Adams is het aan de onzorg
vuldigheid van Gijsels te wijten dat de 
BRTN veroordeeld werd tot het uit
zenden van een recht op antwoord 
van het Vlaams Blok. Gljsels, gespe-
clallzeerd in ekstreemrechtse aange
legenheden, had op de radio gezegd 
dat twee Vlaams Blokkers de emanci
patie van de vrouw op één lijn zetten 
met die van de chimpansee. De Blok
kers hadden hun inspiratie gehaaid 
bij Joris Van Severen. 

VLAAMSE OUDEREN 
WILLEN GEEN KLOOF 
TUSSEN GENERATIES 

1993 is uitgeroepen tot het Europees 
jaar van de Ouderen en de Solidariteit 
tussen de Generaties. In de voorbije maan
den hield een nationaal koördinatiekomi-
tee op het kabinet van de minister van 
Sociale Voorzorg voorbereidende verga
deringen, het Vlaams Verbond voor Ge
pensioneerden (VWG) wordt daar o.m. 
vertegenwoordigd door ondervoorzitter 
Oswald Van Ooteghem. 

Nog voor „het jaar" op 21 januari a.s. in 
Vorst-Nationaal plechtig geopend wordt 
dreigt er een taalrel, op die plechtigheid 
waar o.m. Jacques Delors optreedt zou er 
géén gebenedijd Nederlands worden ge
sproken. VWG-voorzltter Firmin Debusse-
ré heeft reeds geprotesteerd bij de voorzit
ter van het koördinatlekomltee. Maar los 
van deze, haast ouderwetse, taalrel voor
ziet het jaar ook tal van inhoudelijke aspek-
ten i.v. m. het bejaardenbeleid. 

WIJ ging vraagstaarten bij gewezen VU-
senator Van Ooteghem. 

• Is er een bepaalde plaats voor Vlaamse 
ouderen In een Europees Jaar van de 
Ouderen, b.v. tegenover ouderen in Spanje 
of Italië? 

„In het grenzenloze Europa bestaan er nog 
steeds huishoge sociale muren, wij willen die 
gedeeltelijk slopen. De Vlaamse ouderen wil
len b.v. dat in gans Europa minimumnormen 
gelden voor pensioenen en dat alle Europese 
ouderen recht hebben op een menswaardig 
bestaan, zodat zij op een volwaardige manier 
kunnen deelnemen aan het openbaar leven. 

Anderzijds mag het grenzenloze Europa 
onze kulturele identiteit niet uitwissen. Dat ligt 
bij de Vlaamse ouderen uiterst gevoelig na de 
jarenlange strijd tegen de verfransing in Bel
gië. Wij zijn voorstanders van uitwisseling van 
kulturele programma's tussen de verschillen
de volkeren. Wij vragen de invoering van een 
Europese ouderen-pas, waardoor wij de mo
gelijkheid hebben met andere volkeren en 
kuituren kennis te maken. Anderzijds willen 
wij voor onze taal en kuituur een volwaardige 
plaats behouden. Wij aanvaarden geen kultu
rele ven/lakking, noch een overheersing door 
de Engelse of Franse kuituur. 

Ik vermoed dat Spanjaarden en Italianen 
hierbij geen tegenstanders maar bondgeno
ten zullen zijn." 

• Wat moet er precies begrepen worden 
onder solidariteit tussen generaties ? 

VWG-ondervoorzitter Van Oote
ghem : „In het VWG spreken wij nooit 
over „bejaarden" maar over "oude
ren", daardoor zetten wij ons af tegen 
de generatiekloof. IMen is n.l. altijd 
jonger dan iemand anders en men is 
aitijd ouder dan iemand anders. Wij 
kennen trouwens allen voorbeelden 
van oude jongeren en jonge oude
ren..." 

„De Fransen gebruiken hiervoor het begrip 
„cohabitation entre les generations", het sa
menwonen tussen de generaties. Dat samen
wonen vergt een nieuwe mentaliteit o.a. door 
een positieve beeldvorming in de media. De 
algemene WVG-voorzitter Firmin Debusseré 
heeft als burgemeester dat „samenwonen" 
voor het eerst letterlijk en figuurlijk in de 
praktijk gebracht 

Zijn gemeente betaalt een premie aan de 
kinderen die hun ouders bij zich opnemen en 
deze niet In een bejaardeninstelling onder
brengen. 

De ouderen hebben vaak een zeer grote 
beroepservaring, daarom is soepelheid bij de 
pensionering noodzakelijk. Het is dan ook 
menselijk en vooral ekonomisch niet verant
woord de werkloosheid botweg naar de ou
deren door te schuiven. De ouderen van 
vandaag zijn de bouwers van onze welvaart
staat Daardoor hebben zij recht op erken
ning venvorven. Recht op erkenning wil ech
ter niet „voorrechten" zeggen. 

(lees verder biz. 15) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Trouwe lezers van de Persspie-
gel zullen merken dat deze vanaf 
deze week een beetje een andere 
vorm gekregen heeft. De Pers-
splegel wordt voortaan samenge
steld door Philippe Vandenbos-
sche. De redaktie bedankt zlfn 
voorganger, gewezen senator 
Walter Luyten van harte voor de 
Jarenlange samenwerking. 
„WVB" drukte zelf de wens uit de 
Persspiegel niet meer samen te 
stellen. Bedankt Waiter I 

„Het is de wil van de inwoners van die 
gemeenten om tot Brussel te horen." 

Jean Gol, de verpersoonlijking van de 
volonté générale, over het PRL-amende-
ment dat de aanhechting van de zes 
Vlaamse faciliteitengemeenten bij het 
Brussels Gewest vraagt. 7 januari. 

„Het is in mijn geval misschien wat maca
ber, maar ik citeer hier toch Alain Delon: 
„Een vriend is degene die men belt met de 
mededeling 'ik heb iemand vermoord' en die 
antwoordt met de vraag 'waar is het lijk?". 

Alain Van Der Biest in antwoord op de 
vraag wat vriendschap voor hem nog bete
kent. 7 januari 

„De stranding van de tanker is een ramp. 
Maar de kontinue lozing van olie in de Noord
zee, de zogenaamde kleine hoeveelheden 
die het hele jaar door moedwillig in de 
Noordzee worden geloosd, is een veel grote
re ramp. Daar hebben de media geen aan
dacht voor." 

Dierenarts John Van Compel, specialist 
op gebied van zeevogels, over de huidige 
mediabelangstelling rond de scheeps
ramp bij de Shetlands. 8 januari. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Racisme, dat rassen onderverdeelt in ob

jectief superieure en objectief inferieure, is tot 
in de kern verwerpelijk. Wij kunnen ons niet 
genoeg tegen deze verwerpelijke ideologie 

afzetten. Vandaag is het woord racisme even
wel verworden, zie het nummertje van Paul 
Staes, tot een algemeen scheldwoord. Daar
door kunnen echte racisten zich keurig 
schuilhouden tussen anderen die ook dit 
etiket opgekleefd krijgen, maar in feite opko
men voor iets heel anders, nl. de eigenheid 
van volkeren en het recht op zelfbeschikking, 
gebonden aan een eigen grondgebied." 

WB-voorzitter Peter De Roover als reak-
tie op de perskonferentie waar Agaiev het 
Stop Euro-Brussel-komitee racisme ver
weet. 8 januari. 

knack 
„Aan het wegebben is het algemene ver

trouwen in de natiestaten , met hun parmanti
ge hoofdsteden, hun decorums, militaire 
strukturen en al dan niet gekroonde hoofden 
annex politieke instellingen die doorgaans uit 
de negentiende en het begin van de twintig
ste eeuw gegroeid zijn. Ook in België vertak
ken zich de geesten in de richting van zowel 
meer Europa en internationalisme als van 
meer volks regionalisme. Hoger en lager. Dat 
proces doortrilt momenteel heel ons konti
nent." 

Frans Verleyen. 12 januari. 

De Standaard 
„Het Waalse gewest wil een loyale houding 

aannemen ten opzichte van de Belgische 
Staat, maar een gepriviligieerde band ontwik
kelen met Frankrijk." 

Guy Spitaels tijdens een gesprek met 
Franse bedrijfsleiders en politiek verant
woordelijken te Parijs. 9 januari. 

,,De globale overheidstekorten volgens de 
Europese koncepten van het Verdrag van 
Maastricht worden berekend door het kassal-
do om te zetten in een deficit op transaktieba-
sis, berekend op basis van de Europese 
methodologie van nationale rekeningen, 
waarin bij voorbeeld de kredieten en partici
paties en de meeste schatkistverrichtingen 
niet worden meegerekend." 

Jean-Luc Dehaene, donderdag in de Ka
mer. Bericht uit de krant van 9 januari. Wie 
een kursus Dehaenees wenst te volgen 
kan steeds terecht op het kabinet van de 
premier. 

„De werkloosheidsstatistieken zijn weinig 
betrouwbaar. Ze wijzen niet op een arbeids

reserve. In België is de uitkering van de 
werkloosheidsvergoeding aan geen tijds-
grenzen gebonden. Vandaar dat velen zich in 
de werkloosheid ,,installeren" en werk kate-
gorisch mijden. Vakante werkplaatsen mag 
men trouwens zonder gevaar van sancties 
negeren. Zo komt het dat de ,,bestaande 
Belgische regeling voor de werkloosheid 
(de)... oorzaak is van permanente werkloos
heid" (W. Leeën in de krant van 22 april 
1986). Het gelijktijdig voorkomen van een 
hoge werkloosheid en een grote onbevredig
de vraag naar arbeid is m België een normaal, 
maar door het publiek onbegrepen verschijn
sel." 

Prof. M.A.G. van Meerhaeghe in de krant 
van 9 en 10 januari 1993. 

LA LIBRE BELGIOUE 
,,Luc Van Den Brande, die de Belgische 

Staat in het Europa van morgen slechts een 
„go between"-rol toedicht tussen de Europe
se Gemeenschap en de regionale gemeen
schappen en die binnen tien dagen precies 
één jaar aan het hoofd staat van de Vlaamse 
Executieve, voorziet in funktie van de homo
geniteit van de bevoegdheidssferen, in een 
regionalisatie van de gezondheidszorg, de 
ziekteverzekering, de pensioenen, de werk
loosheidsuitkeringen en de fiscale verant
woordelijkheid. Hoewel hij zich aanhanger 
noemt van een zekere solidariteit, breekt Luc 
Van Den Brande een lans voor diegenen die 
pleiten voor een zekere begrenzing van deze 
solidariteit." 

Vincent Henderick. 11 januari 

irrrBELAMC VAK IIHBURP 

„Franstalig België heeft ongelijk zich zo op 
te winden. De wel erg dringende koninklijke 
vraag om Vlaamse uitleg is meer dan onge
woon. En dat is beleefd en vooral zo zacht 
mogelijk uitgedrukt. Dat kan in Vlaanderen 
immers alleen maar worden uitgelegd als 
utidrukkelijke koninklijke steun aan de voort-
dfurende Franstalige onwil om eindelijk tot 
korrekte Belgische rekeningen te komen. Het 
op het koninklijk matje roepen van de Vlaam
se minister-president kan het Vlaamse gelijk 
zoals het door Van den Brande werd vertolkt, 
alleen maar bevestigen en versterken." 

IVIarc Platel. 12 januari 

(samenstelling Ph. Van Den Bossche) 
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HORIZON 

DIPLOMATIEKE BEDRIJVIGHEID 
Het gebeurt maar een paar keer per eeuw dat een landje 

zoals België lid wordt van de UNO-Veiligheidsraad, als niet-
permanent lid. Tot nu toe is dit slechts drie keer geschied 
sedert de UNO werd opgericht. Een dergelijke periode van 
diplonnatieke hoogkonjunktuur, die slechts twee jaar duurt, 
vergt van de diplomaten een bijzonder intense inspanning en 
is zowel naar buitenuit als voor de eigen reflektie van 
bijzondere betekenis. 

Ik herinner mij dat de Belgische delegatie meer dan 20 jaar 
geleden, n.a.v. haar laatste voorzitterschap van de Veilig
heidsraad in de maand augustus 1971, in zekere zin betreurde 
dat er die - vakantie - maand, in de ganse wereld geen krisis 
te bespeuren viel zodat de Raad niet eens hoefde samen te 
komen. Om zich toch op een of andere wijze te doen 
opmerken besloten de (sedertdien allebei overleden) Belgi
sche topdiplomaten dan maar in het UNO-restaurant een 
plechtige receptie te organiseren ,,a l'occasion de la présiden-
ce Beige du Gonseil de Sécurité". U Thant, toenmalige 
Sekretaris-Generaal stuurde, tot overmaat van ramp, zijn kat. 
Vrede alom en voor de UNO geen werk: diplomatieke 
frustraties fallen kante I 

Ambassadeur Van Ussel die vorige maand in de Kapelle-
kerk ten grave werd gedragen heeft 
in zijn ,,Het woord is aan België" 
(1992) getracht de rol van de kleine 
naties in de internationale politiek te 
illustreren en vooral in de UNO. Dat 
was toen, de vorige keer. 

Over ons laatste optreden in de 
Veiligheidsraad (1991-1992), lees ik 
tot mijn verbazing slechts zeer wei
nig in onze dagelijkse pers. Mis
schien wacht men nog op de officië
le konklusies en rapporten over wat 
er deze laatste twee jaar in New York 
door onze vertegenwoordigers is 
ondernomen? Mijnerzijds denk ik 
dat wij ondertussen alvast het vol
gende kunnen vaststellen. 

Het is in de Veiligheidsraad al lang 
niet meer zoals 20 jaar geleden. Weinig Belgische diplomaten 
hebben harder gewerkt dan ambassadeur Paul Noterdaeme 
en zijn medewerkers Frans Van Daele en hun team. Zij waren 
er ook bijzonder goed op voorbereid, echte top-diplomaten 
als zij waren, toen ze er mee begonnen. 

Herinner u mijn vorige Horizon waarin de rol van de 
vernieuwde UNO en haar ,,peacemaking" of ,,preventieve 
peacekeeping"-rol werden beschreven. Welnu, sedert het 
begin van 1991 heeft de Veiligheidsraad een prioritaire rol 
gespeeld in de Golfkrisis, in het Midden-Oosten, in Joegosla
vië, in Somalia, in Kambodja. 

In 1992 is de nieuwe Sekretaris-Generaal Boutros-Ghali aan 
het roer gekomen met zijn meer ,,politieke aanpak" (zie zijn 
,.Agenda voor de Vrede"-rapport) en is de kille Sovjet-Unie 
veranderd in Rusland, een permanente lidstaat die, in tegen
stelling tot de periode van de Koude Oorlog, alle resoluties 
inzake mensenrechten mee goedkeurt I 

Wellicht zijn de twee belangrijkste ervaringen van de twee 
zopas geciteerde Vlamingen in Manhattan wel de volgende 
gebeurtenissen geweest. Daar is vooreerst de resolutie die de 
wapenstilstand uitvaardigde in de Golfoorlog. Een monster
resolutie die men ook ,,de moeder van alle resoluties" heeft 
genoemd! 

Daarnaast was er de historische beslissing om een humani
taire inten/entie mogelijk te maken in Irak, tot ondersteuning 
van de Koeren en de Sjiieten die door Saddam Hoessein 
werden vervolgd. Voor het eerst besliste de Veiligheidsraad, 
mede onder Belgische invloed, om over het heilige princiep 
der nationale soevereiniteit, waarmee wij in België zelf ook al 
zoveel last hebben, héén te stappen (art. 2 § 7 van het 
Handvest) omwille van schendingen tegen de mensenrech
ten. Somalia is daarvan het direkte gevolg. (De logika zou nu 
nog moeten doorgetrokken worden naar Joegoslavië, en 
snel I) 

Maar er zijn zeker nog andere verdiensten te signaleren die 
niet even spektakulair zijn als deze twee belevenissen. Zo 
denk ik bvb. aan de rol van Europese,,gangmaker" die België 
in de Veiligheidsraad speelt, tussen de Britten en de Fransen 
in, die in het UNO-hoofdkwartier vaak hun universele ambities 
laten voorgaan op hun verantwoordelijkheid als Europese 
,,grootmachten". Europa wordt vaak voor een groot stuk door 
de kleinere Europese partners gemaakt tijdens de onderhan
delingen achter de schermen in New York I 

In dit tijdperk van fundamentele veranderingen is ook de 
UNO sedert de val van de muur in 1989 alreeds grondig 

veranderd. Wij zijn echter nog niet 
aan het eind. Wellicht zal de Veilig
heidsraad - de volgende keer dat 
België er lid van zal zijn, daar ergens 
in het 1 e derde van de 21 e eeuw - , 
ook al niet meer dezelfde instelling 
zijn, met vijf permanente leden, en 
met het vetorecht dat dateert van 
vlak na WO II en waar nu al aardig 
sleet op zit. 

Prof. Erik Suy zal ons weldra wel 
voorhouden welke lessen wij onder
tussen kunnen leren uit de ervarin
gen van de diplomaten Noterdaeme 
en Van Daele van de periode 1991-
1992. 

Zoals in januari 1973, toen wij de 
vorige keer uit de Veiligheidsraad 

traden om op dezelfde dag voorzitter te worden van de toen 
zopas van zes tot negen uitgebreide Europese Gemeen
schap, zo zal de Belgische diplomatie ook nu, in 1993, 
praktisch van het ene (UNO) naar het andere (EEG) overstap
pen. 

De Vlaamse burger heeft evenwel onverpoosd het gevoel 
dat hij bij dit management der internationale problemen niet 
direkt betrokken is, tenzij via zijn TV-scherm. Ik betreur dit 
gevoel. Immers: als je 'ns goed kijkt, dan merk je dat in deze 
internationale instantie overal Vlamingen aan het werk zijn. Dat 
wij hen niet méér te horen en te zien krijgen zal er wel mee te 
maken hebben dat wZ/voor hun werk niet voldoende belang
stelling opbrengen. Of kennen zij Vlaandrens belangen niet 
genoeg ? Of drinken de diplomaten niet vaak genoeg 'n pintje 
met hun Vlaamse landgenoten ? In Ierland doen de ,,pubs" ter 
zake van oudsher wonderen van ,,samensmelting": bij ons 
blijven deze werelden tussen burger en (Belgische) diplomaat 
van elkaar gescheiden. Dus: hoe meer je de diplomatie 
vervlaamst, hoe beter. 

Of niet soms? 

Hans De Belder 
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IN EEN ANDERE WERELD 
EEN ANDER LEGER 

I • ANUIT managementoogpunt 
i • legde Bob Van Hooland een 
B • aantal klemtonen die noodza-
• • kelijk zijn om de gigantische 
• • opdracht, die de herstrukture-
• • ring van het leger is, tot een 
• • goed einde te brengen Zo stel-
• • de hij o a voor om organisatie-
• • en beheersdeskundigen in te 
• • schakelen om de militaire staf 
W bij te staan, aan te vullen en te 

behoeden voor een te eenzijdige, traditio
neel militaire benadering van de herstruktu-
renng 

„Alleen op die manier kunnen de belan
gen van de militairen, hun gezinnen en famh 
lie, en van de laatste dienstplichtigen gevrij-
waard worden", stelde de senator Minister 
Delcroix aanvaardde het voorstel van Van 
Hooland en zal het weldra voorleggen aan 
de ministerraad 

Ook pleitte de VU-senator voor de regio
nalisering van de militaire vestigingen In 
een voorstel van de minister van landsver
dediging van november 1992 werden ver
schillende sluitingen van kazernes voorzien 
De aldus ontstane centralisatie zou zeer na
delig zijn voor de effektieve militairen en hun 

Eindelijk rollen er koppen in de internatio
nale vrouwenhandel Aan de basis ligt het 
opvangcentrum voor prostituees de vzw Pay-
oke en met name Patsy Sorensen en haar 
bewonderenswaardige ploeg Ook Neder
land heeft uiteindelijk haar eenzame strijd 
tegen de uitbuiting van vrouwen ontdekt Ze 
kreeg de Prijs van het Ribbius Peletierfonds 
Deze meer dan verdiende prijs werd haar in 
Utrecht overhandigd en gaat naar mensen 
die hebben bijgedragen tot de bevordering 
van de vrouwenemancipatie en daaruit voort
vloeiend de positie van de man De laureate 
ontvangt 5 000 gulden 

Deze week werd Sorensen door de Kamer-
kommissie over de Vrouwenhandel gehoord 
Eindelijk i 

Chaoke wordt nu definitief Payoke, grap
jast Patsy aan de telefoon De onvermijdelijke 
chaos van het verleden wordt langzaamaan 
opgelost door subsidies en morele steun op 
alle vlakken Ongerust vragen wij aan Soren-

Vorige week donderdag interpel-
ieerde Bob Van Hooland de mi' 
nister van Landsverdediging om
trent de lierstruicturering van de 
Belgische Kri{gsmaclit. Aanlei
ding daartoe was, aldus de VU-
senator, het reële gevaar dat alle 
isetroidcenen b!| de herschikkin
gen verliezende partii zouden 
zijn, ais gevolg van de grote tijds
druk die weegt op en de vele, 
vaak tegenstrijdige iielangen 
rond het hervormingsproces. 

familie en zou evenmin de rekrutenng ten 
goede komen 

In antwoord op de interpellatie van Bob 
Van Hooland verklaarde minister Delcroix 
de kritena voor vestiging van de legereen
heden te zullen herzien 

Aandacht schonk Van Hooland eveneens 
aan de begeleiding van het militair perso
neel HIJ pleitte o a voor „outplacement", 
mobiliteit in de overheidssektor en herscho
ling Om deze beleidingsmaatregelen kon-

sen of ze nooit bedreigd is geweest in dit toch 
aartsgevaarlijke milieu' Om te beginnen is 
de warme simpatie van haar buurt een stevi
ge riem onder het hart Naar analogie van de 
(pooiers) Bende van de Miljardairs hebben 
haar buurtjongens zich omgedoopt tot de 
Bende van de Buurt Niemand mag het 
wagen ook maar éen poot naar haar uit te 
steken of deze simpatieke bende staat klaar 
Uiteraard vind ze dit hartvenwarmend 

„Ik ben wel tenger", stelt Sorensen vast, 
„maar als het er op aan komt bijt ik lijk een 
pitch-bull-terrier en ik los met meer" Iemand 
noemde haar „de priester Daens" van deze 
tijd En dat is ze ook Ze is enormd vereerd 
met deze eretitel 

Hoeveel vrouwen ze - dikwijls samen met 
Chris De Stoop - uit de prostitutie heeft 
gehaald zal later blijken 

Alle medewerkers van Payoke zijn dolge
lukkig over de stroomversnelling waarin het 

kreet uit te werken stelde hij een resen/enng 
van 1 miljard frank voor, wat op een totaal 
budget van bijna 100 miljard frank geen 
overbodige luxe is 

Tot slot klaagde de Volksuniesenator de 
disknminatie inzake de keunng van dienst
plichtigen aan „In 1990 werden 2773 Ne-
derlandstaligen en 3518 Franstaligen vrijge
steld op lichamelijke grond Sluitende ver
klaringen werden hier met voor gevonden 
en de kommissie die dit moest onderzoeken 
IS nog met aan de slag gegaan", aldus Van 
Hooland 

Minister Delcroix antwoordde hierop dat 
hij het nut van dergelijke kommissie met 
inzag 

De professionele managementbenadering 
van onze senator wierp een ander, noodza
kelijk licht op de herstrukturering van het 
leger Dat Delcroix een aantal van Van Hoo-
lands voorstellen overnam, bewijst het nut 
van dergelijke tussenkomsten en van een 
publiek parlementair debat, met inbreng van 
ideeën uit verschillende denknchtingen 

Philip Van Den Bossche 

geheel geraakt is Eindelijk zijn er gemoti
veerde mensen te vinden zowel bij de politie 
als bij het gerecht om deze pijnlijke zaak de 
juiste wending te geven Het gaat er met over 
de prostitutie te straffen maar wel de uitbui
ters die er miljarden aan verdienen Dus met 
het slachtoffer treffen maar wel de hande
laars 

Te dien einde zullen er in elke stad opvang
centra uit de grond rijzen om de weggelopen 
slachtoffers te verbergen in afwachting van 
het proces van de pooier 

Een stevige steun is de houding van ko
ning Boudewijn die in hoogst eigen persoon 
gaan praten is met een aantal uitgebuite 
vrouwen 

Deze week werd Patsy Sorenson door de 
Kamerkommissie over Vrouwenhandel ge
hoord, maandag j I gingen de werkzaamhe
den van start 

Hilda Uytterhoeven 

PATSY BLIJFT IN DE KUITEN BIJTEN 
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INTEGRATIE 

TURKSE KAPPERS 
EN MAROKKAANSE 

KRUIDENIERS 
IE In bepaalde kon-
centratiewijken in het 
Brussels hoofdstedelijk 
gewest rondloopt, 
krijgt de indruk dat het 
grootste stuk van de 
kleinhandel (bakkers, 
slagers, kruideniers, 
restaurants,...) in han
den is van migranten 
van Magrebijnse af

komst. Staatssekretaris voor het Brussels 
hoofdstedelijk gewest Vic Anciaux, o.m. be
voegd voor „wetenschappelijk onderzoek 
met niet-ekonomische finaliteit", liet door 
het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), 
sektor Etnische Minderheden, en de Brus
selse Foyer een wetenschappelijk onder
zoek uitvoeren naar dit etnisch ondernemer
schap. 

OVERROMPELING^ 
Vic Anciaux wilde weten of de kleinbe

drijfsvoering (het geheel van winkeltjes, res
taurants, diensten en ambachten allerlei) die 
opgezet werd door etnische minderheden 
een positieve invloed uitoefent op de te
werkstelling, in welke mate ze gezien kan 
worden als een faktor van sociale promotie, 
en of ze integratiebevorderend werkt. 

Een eerste vaststelling die onderzoekers 
Ingrid Vanhoren (HIVA) en Steven Bracke 
(Foyer) deden, ontkracht meteen het voor
oordeel van de overrompeling door de Ma-

Wie Brussel doorkruist, kan niet 
naast de aanwezigheid van de 
migranten kijken. Ze zijn nooit ver 
weg uit het straatbeeld. Jongden 
die rondhangen in winkelcentra 
of op pleinen, ouderen die in 
traditionele kledij de straat over
steken, het IMarokkaanse groen-
tewinkeltfe op de hoek en een 
restaurant met Turkse specialitei
ten. Deze twee laatste voorbeel
den van de migrantenaanwezig-
heid in de hoofdstad, vormden 
het voorwerp van een weten
schappelijk onderzoek dat 
staatssekretaris Vic Anciaux iiet 
uitvoeren. 

rokkaanse kruideniers. Tachtig procent van 
de 12.000 vreemde ondernemers in Brussel 
blijken immers EG-burgers, tenwijl slechts 
46% van de vreemde bevolking in Brussel 

afkomstig is uit EG-lidstaten. En slechts 8% 
van de vreemde zelfstandigen is van Marok
kaanse herkomst, terwijl deze minderheid in 
Brussel 28% van de vreemde bevolking uit
maakt. 

Brussel wordt dus niet overstroomd door 
Marokkaanse ondernemers. Ze zijn echter 
wel zichtbaarder dan de anderen, omwille 
van hun uitzicht en omdat de sektor van de 
kleinhandel waarin ze overwegend aktief 
zijn, opvalt. Want de onderzoekers konsta-
teerden dat de tewerkstellingssektor gedeel
telijk kultureel bepaald is (zie tabel). 

Volgens deze tabel zijn de Magrebijnen 
voor meer dan drievierde aktief in de sektor 
van de handel, horeka en reparatie. De 
Zuideuropeanen zijn, naast deze sektor, ook 
zeer bedrijvig in de bouw en de diensten. 
Voor de bouwsektor tekenen vooral de Por
tugezen (42% onder hen is akteif in de 
bouwsektor). De Westeuropeanen richten 
zich sterk op het bank- en verzekeringswe
zen en de dienstensektor. 

Bovendien stelden de onderzoekers vast 
dat de zelfstandigen van Magreb-afkomst 
(vooral de Marokkanen) voornamelijk op het 
nivo van de kleinhandel werken. De Westeu-
ropese ondernemers zijn daarentegen voor
al bedrijvig in de tussen- en groothandel. De 

Procentuele verdeling van de herkomst van de vreemde bevolking In Brussel naar tewerkstellingssektor 

(1):11,4% 

(2): 46,2% 

(3): 34,0% 

Rest: 8,4% 

Totaal 

land- en 
tuinbouw 

0 

0 

0,2 

0 

0,1 

energie 

0 

0 

0 

0 

0 

bodem-
nijv. 

0 

0,3 

0,2 

0,8 

0,3 

metaal 

0 

0,3 

2,7 

0,8 

1,1 

be- en ver
werk, ind. 

3,1 

2,6 

2,5 

3,4 

2,7 

bouw 

1,9 

17,0 

5,6 

2,5 

10,2 

(1) Magrebijnse afkomstig uit: Algerije, Marokko, Tunesië of Turkije 
(2) Zuideuropese afkomstig uit: Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, (ex-)Joegoslavié 
(3) Westeuropese afkomstig uit: Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Luksemburg, Nederland, \ 

handel, 
horeka, re

paratie 

76,4 

53,9 

55,6 

66,9 

58,1 

ven/oer/ 
verkeer 

7,5 

2,9 

2,1 

1,7 

3,0 

herenigd Koninkrijk 

bank, 
verzek. 

2,5 

7,8 

16,5 

12,7 

10,6 

dienst 

8,7 

15,2 

14,6 

11,0 

13,9 
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INTEGRATIE 

Staatssekretaris Vic Anicaux formuleerde bij de besluiten uit het onderzoek 
enkele aanbevelingen naar het beleid toe. Hij stelt o.m. voor de toekenning van 
de beroeps kaart voor etnische ondernemers te vereenvoudigen, adviesburo's 
op te richten en de migranten beter te motiveren om Frans en Nederlands te 
leren. ('0*0 wu) 

Zuideuropeanen nemen hier een tussenpo
sitie in. 

Een gevallenstudie van de zelfstandigen 
uit Oud-Molenbeek toonde aan dat het pro
fiel van de etnische ondernemer gelijkenis
sen vertoont met dat van de autochtone 
ondernemer. Beide kategorieën kampen 
met dezelfde problemen. Maar de etnische 
zelfstandige vertoont nog een aantal bijko
mende kenmerken. Het opleidingsnivo van 
de buitenlandse ondernemer ligt beduidend 
lager, zijn kennis van bedrijfsbeheer en ma
nagement laat meer te wensen over, en de 
etnische zaak is meer dan de autochtone 
zaak een familiebedrijfje. 

Buiten deze tipische kenmerken van de 
etnische ondernemer moet hij ook nog en
kele tipische belemmeringen overwinnen: 
het taalprobleem vormt voor de etnische 
ondernemer vaak een hinderpaal in het kon-
takt met de administratie en de dienstverle
nende instellingen. Vreemde zelfstandigen 
blijken (mede hierdoor) in een sekundair 
informatienetwerk te zitten. Ze hebben veel 
informatie van horen zeggen. 

Tenslotte zijn er nog een aantal admini
stratieve belemmenngen voor de allochtone 
zelfstandigen, zoals de aanvraag van een 
beroepskaart. Volgens de studie zorgen 
deze barrières er vaak voor dat de etnische 
ondernemers (zoals hun Belgisch kollega's 
trouwens) in een zwart cirkuit starten, omdat 
ze de lange en ingewikkelde procedures 
met kennen of het einde en/an niet willen 
afwachten om hun zaak te beginnen. 

BOEKHOUDER 

De kontakten van de etnische onderne
mers met allochtone organizaties en instel
lingen zijn volgens de onderzoekers vrij 
schaars. Ze nemen weinig deel aan onder
nemersopleidingen, vragen weinig raad bij 
dienstverlenende instellingen, doen bijna 
geen beroep op overheidssteun. Drempel
vrees en een gebrekkige informatie zouden 
hien/oor verantwoordelijk zijn. De meeste 
etnische ondernemers hebben echter wel 
een boekhouder, die in de meeste gevallen 
Belg IS. Het vertrouwen in deze boekhouder 
is zeer groot. Zowel bij de start als bij de 
dagelijkse werking van de zaak, doen de 
etnische ondernemers volledig beroep op 
een boekhouder, een bekende van hen, 
ofwel iemand die hen door bekenden werd 
aangeraden. 

In de literatuur (vooral van Nederlandse 
en Engelse origine) over het etnisch onder
nemerschap schetste men een ideaaltipi-
sche evolutie op bazis van de variabelen 
etnische bevolkingskoncentratie en speciali-
zatie in het aanbod. Hierin onderscheidt 
men verschillende tipes van etnisch onder
nemerschap. De vervangende minderheid 
(replacement minority) maakt deel uit van 

een nieuwe migratiegolf, vestigt zich in kon-
centratiebuurten en heeft een zeer lage spe-
cializatie in het aanbod. 

Een volgende stap op de sociale ladder is 
de etnische marl<t (etnic niche). Onderne
mers van deze vorm bevinden zich even
eens in de etnische koncentratiebuurten, 
maar hebben een ruimer aanbod van pro-
dukten en diensten aan de etnische ge
meenschap. Dit aanbod slaat zowel op ge-
specializeerde etnische goederen en dien
sten als op algemeen aanbod. Wat dit laat
ste betreft, nemen deze ondernemers ge
deeltelijk de plaats in van autochtone 
ondernemers die de buurt verlaten bij fail-
lissment of pensionering. Deze ondernemin
gen zullen snel een plafond bereiken omwil
le van de beperkte omvang van de etnische 
markt. 

Ondernemers uit de middenklasse-min
derheid (middleman minority) zoeken bijge
volg naar ekspansiemogelijkheden, onder
meer omdat de konkurrentie op de etnische 
markt hen daartoe dwingt. Ze beginnen zich 
te richten naar de open, niet-etnische markt. 
Deze zelfstandigen vestigen zich in een lage 
koncentratiebuurt en hebben een gespecia-
lizeerd aanbod. Het gaat hier voornamelijk 
nog om zaken met lange openingsuren en 
branches waar de vaardigheden en op
brengsten in ruil voor de investeringen nog 
te laag zijn om er autochtone konkurrenten 
aan te treffen. 

De laatste stap in de evolutie van het 
etnisch ondernemerschap is de ekonomi-
sche assimilatie (economie assimilation). 

Hier beschikt de etnische zelfstandige meer 
en meer over een gelijkaardig aanbod als 
zijn autochtone konkurrent. De onderzoe
kers wijzen erop dat deze ideaaltipische 
evolutie afgeremd of gestimuleerd kan wor
den door de politieke, maatschappelijke en 
ekonomische kontekst, bvb. door de kon
kurrentie, het verschijnsel van racisme, etc. 

OUD-MOLENBEEK 
Boeiend in de studie die staatssekretaris 

Anciaux liet uitvoeren, is de reeds vermelde 
gevallenstudie in Oud-Molenbeek. Hier kon 
men de evolutie in het etnisch ondernemer
schap in het Brussels gewest mooi in de 
praktijk nagaan. Uit de case study bleek dat 
de Marokkaanse ondernemers zich bevinden 
in het stadium van de etnische markt. De 
,,marokkanizering" van de buurt gaat samen 
met het ontstaan van een Marokkaanse mid
denstand, zodat een ganse etnische infra-
struktuur ontstaat. Op deze manier vullen zij 
volgens de onderzoekers het gat in de markt 
op, dat is ontstaan door het wegtrekken van 
de autochtone middenstand. 

De onderzoekers vragen zich af of de 
Magrebijnse zelfstandigen snel de evolutie 
zullen volgen naar het middleman minority-
stadium, zoals de Zuideuropeanen deden. 
De grotere kulturele en fenotipische verschil
len en de taalproblemen zullen deze evolutie 
waarschijnlijk vertragen, evenals een sterke 
groepskohesie en een ongunstig maatschap
pelijk klimaat, besluit het onderzoeksrapport. 
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Hier raken de onderzoekers de kern van de 
zaak Een van de uitgangspunten van de 
studie was immers dat het etnisch onderne
merschap integratiebevorderend werkt Vic 
Anciaux stelde in z'n toelichting dat alleen al 
de Wil om een zaak op te zetten getuigt van 
de intentie om z'n toekomst hier uit te bou
wen en zich in de samenleving te integreren 
Dat dit zeker geldt voor de etnische onderne
mer zelf, daar zal iedereen het over eens zi)n 

Maar kan men tot op zekere hoogte (nl tot 
op het nivo van de etnische markt) met 
evengoed stellen dat het etnisch onderne
merschap geffobevorderend werkt' Volgens 
VIC Anciaux en de onderzoekers met Ze 
menen dat etnisch ondernemerschap dat 
uitsluitend gericht is op de eigen etnie op 
termijn onleefbaar wordt Gegevens uit de 
gevallenstudie in Oud-Molenbeek doen de 
onderzoekers echter besluiten dat net de 
stap van de etnische markt naar de midden
klasse-minderheid bi) de Magrebijnse onder
nemers trager zal verlopen dan dat bij de 
Zuideuropese ondernemers het geval was, 
o m omwille van taalproblemen, sterke 
groepskohesie en een ongunstig maatschap
pelijk klimaat van racisme 

Een aspekt waar het onderzoek geen aan
dacht aan schenkt, is het gevolg van het 
etnisch ondernemerschap voor de leefsitua
tie van de Vlamingen in Brussel De inter
views voor de gevallenstudie werden bijna 
allemaal in het Frans afgenomen De onder
zoekers stelden vast dat de kennis van het 
Frans nog te wensen overlaat Maar hoe staat 
het dan met de kennis van het Nederlands'' 
We vermoeden volslagen ondermaats We 
hebben er ook het raden naar hoe het staat 
met de bereidheid of de intentie van de 
etnische ondernemers om Nederlands te le
ren De etnische ondernemers zien mis
schien met in dat dit wel eens nodig zou 
kunnen zijn Hierover zwijgt het onderzoek in 
alle talen 

Overigens vertoont het onderzoek eenzelf
de leemte waar heel wat migrantenonderzoe-
ken aan lijden Het etnisch ondernemerschap 
wordt nl bepaald op bazis van de nationali
teit De vereenvoudigde naturalizatiewetge-
ving heeft echter voor gevolg dat tot Belg 
genaturalizeerde migranten voortaan met lan
ger beschouwd worden als van vreemde 
afkomst Dit betekent dat het integratieproces 
van tot Belg genaturalizeerde migranten met 
gevolgd kan worden Deze genaturalizeerde 
migranten zijn als het ware uit de vreemdelin-
genstatistieken verdwenen, terwijl dit noch
tans helemaal met een garantie is dat ze 
volledig geïntegreerd zijn 

AANBEVELINGEN 
Staatssekretans Anciaux formuleerde naar 

aanleiding van dit onderzoek enkele aanbe
velingen naar het beleid De onderzoekers 
stelden vast dat de etnische ondernemers 
met een aantal administratieve belemmerin

gen af te rekenen hebben waar de autochto
ne ondernemers met mee gekonfronteerd 
worden, zoals de beroepskaart Niet-EG-ers 
moeten deze beroepskaart aanvragen als ze 
een zaak willen starten, wat hen een vertra
ging oplevert van dne tot zes maanden Vic 
Anciaux stelt voor om de verblijfsduun/oor-
waarden te koppelen aan de verplichting van 
de beroepskaart, zodat gevestigde vreemde
lingen geen beroepskaart meer moeten aan
vragen Daarnaast stelt Anciaux een versoe
peling voor van de procedure om een be
roepskaart te verkrijgen 

Het informatieprobleem waar veel etnische 
ondernemers mee kampen wil Anciaux trach
ten te verhelpen door de opnchting van 
adviesburo's in de gemeenten met veel etni
sche ondernemers Deze adviesburo s kun
nen drempelverlagend werken, en als door-
vera/ijzer funktioneren voor een meer gerich
te dienstverlening en begeleiding Een betere 
informatieverlemng kan zo op een meer ver
antwoorde wijze gekombineerd worden met 
een strengere kontrole, meent Anciaux De 

staatssekretans ziet ook het motiveren tot het 
volgen van taalkursussen Nederlands en 
Frans als een belangrijke opdracht van het 
beleid 

Om het tekort aan bepaalde vaardigheden 
bij de etnische ondernemers (beperkte basis
opleiding, gebrekkige kennis van bedrijfsbe
heer en management, ) te verminderen, 
vindt Anciaux het nuttig meer bekendheid te 
geven aan de middenstandsopleiding 

De VU-staatssekretaris zal al deze aanbe
velingen, samen met het onderzoeksrapport, 
overmaken aan de bevoegde ministers en de 
Brusselse burgemeesters Hij beloofde er 
nog de aanbeveling aan toe te voegen in de 
toekomst naast de nationaliteit ook statisti
sche gegevens over etnische afkomst bij te 
houden 

(pdj) 

- Etnisch ondernemerschap in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest Ingrid Vanhoren en Ste
ven Bracke HIVA, Van Evenstraat 2E, Leuven, 
1992, 150 biz. 

Autochtone klanten keuren de koopwaar bij een etnische ondernemer. IWet de 
talenkennis van deze vreemde zelfstandigen schort er nog heel wat. Welke 
gevolgen dit kan hebben voor de Vlamingen in Brussel die jarenlange strijd 
voerden om in winkels en horeka in het Nederlands bediend te worden, werd 
door de HIVA-studie niet onderzocht. (foto M ceis) 
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BEGROTING 

KENTERING IN 
BEGROTINGSBELEID 

O
p hun eerste perskonferentle 
van het nieuwe jaar namen VU-
voorzltter Bert Anciaux en se
nator Hugo Schiltz de begro
tingsresultaten van 1992 onder 
de loupe. „De wijze waarop 
deze resultaten met mondjes
maat aan de bevolking worden 
meegedeeld is ongehoord en 
een nieuwe illustratie van het 
falend informatiebeleid van de 

regering", aldus Schiltz. „Enkele onvolledi
ge persberichten via Belga, en daarmee 
moet men het stellen." Hij vergeleek deze 
situatie met de toestand onder het vorige 
kabinet waanneer op de eerste dag van het 
jaar de resultaten van het afgelopen jaar via 
een perskonferentle wereldkundig werden 
gemaakt. 

BREUK 
Navraag op de diverse kabinetten leerde 

niettemin dat het globale tekort (netto te 
financieren saldo) voor 1992 de 448 miljard 
frank overschrijdt (zie tabel 1 ; officieuze cij
fers). 

Dit is dus beduidend meer dan 405 mil
jard frank, het toegelaten tekort dat de vori
ge regering als norm hanteerde en sedert 
1989 ook effektief bereikte. „De normen 
werden losgelaten en het saneringswerk 
van de vorige jaren gedeeltelijk teniet ge
daan", aldus de gewezen Begrotingsminis
ter. 

Uitgedrukt in percentage van het BNP 
betekent dit een tekort van 6,2% voor 1992. 
Tenminste indien men als BNP - het ge
heel van alle geproduceerde goederen en 
diensten - 7.128 miljard aanvaardt. Gezien 

echter de Europese richtlijnen om het BNP 
te bepalen strikter zijn dan diegene die de 
Belgische statistici hanteren, kan het uitein
delijke BNP-cijfer nog dalen, zodat het te
kort als % van het BNP bijgevolg nog boven 
de 6,2% kan uitstijgen (zie tabel 2). 

Op begrotingsvlak betekent 1992 voor 
Schiltz dan ook een echte breuk In het 
moeizame maar gestadige saneringsproces 
van onze publieke financiën. Bovendien twij-

Midden vorige week maakten be
grotingsminister MiBke Otfeciers 
(CVP) en minister van Rnanciën 
Philippe Maysiadt (PSC) dan 
toch enkele summiere gegevens 
bekend over de begrotingsresul
taten van 1992. Alvast voldoende 
om, voor tiet eerst sinds {aren, 
een ontsporing van het budget 
vast te stellen. Gewezen Begro
tingsminister Hugo Schiltz sp&m 
dan ook zijn kritiek niet 

feit de eks-begrotingsminister aan enkele 
cijfers. Zo kent, volgens de regering, de 
maand december een positief saldo van 
inkomsten en uitgaven van maar liefst 121 
miljard frank. „Dit enorme cijfer doet ver
moeden dat de regering tieel wat uitgaven 
die ze in december moest verrichten, over-
getieveld tieeft naar tiet volgende jaar om 
de resultaten kunstmatig bij te spijkeren. Zo 
heeft de federale regering alvast voor 3,8 
miljard gewestbelastingen pas begin januari 
aan de gewesten doorgestort!". 

tabel 1 : voorziene en gerealiseerde tekorten (in miljarden). 

Federaal 
Vlaanderen 
Waals Gewest 
Franse Gemeenschap 
Brussel 
Sociale Zekerheid 

Totaal 

BEGROTING 

354,8 
33,2 
17,9 
7,8 
6,3 
0 

REALISATIE 

382,5 
27,9 
14,8 
9,4 
9,8 
4 

448,4 

VERSCHIL 

-27,7 
+ 5,3 
+ 3,1 
- 1,6 
- 3,5 
- 4 

Hugo Sciiiitz: „De regering iiad op tijd 
hiaar verantwoordelijkiieid moeten ne
men." (foto WIJ) 

KNIPPERLICHTEN ~ 
Ook de Sociale Zekerheid vertoont een 

tekort van minstens 4 miljard, want definitie
ve cijfers zijn nog niet bekend. En dit on
danks bijkomende inkomsten. De werkne
mersbijdrage is in 1992 met 1% gestegen 
en de bijdrage van de schatkist aan de 
sociale zekerheid van de werknemers is op 
192 miljard gebracht. De vorige regering 
had 172 miljard en een eventuele bijzondere 
bijdrage van 20 miljard voorzien. Deze laat
ste in door de huidige regering zondermeer 
als ven«on/en beschouwd. 

Schiltz verwijt de rooms-rode koalitie een 
gebrek aan moed om die maatregelen te 
nemen die zich hoedanook opdrongen. 
„Reeds in september wist de regering dat 
de begroting met 20 tot 30 miljard frank 
dreigde te ontsporen. Er brandden heel wat 
knipperlichten. Vandaag ekskuses aanvoe
ren dat de tegenvallende ekonomische kon-
junktuur en de hogere rentevoet voor min
der belastingsinkomsten en hogere renteaf-
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SOCIAAL 

lossingen zorgden, is dan ook vijgen na 
pasen Men had op tijd zijn verantwoorde
lijkheid moeten nemen " 

En welke maatregelen dit dan wel moeten 
zijn"? Pnontair acht Schiltz in elk geval een 
beter management van het departement Fi
nancien, zodat de overheid in staat moet 
zijn alle inkomsten te innen waar ze recht 
op heeft Tevens stelt hij de gelijke fiskale 
behandeling voor van alle inkomens Dit 
betekent dat ook de inkomsten die gehaald 
worden uit de sociale zekerheid aan belas
tingen onden/vorpen moeten worden 
„30 000 frank is 30 000 frank, ongeacht dit 
bekomen wordt via arbeid of via de werk
loosheidsvergoeding Er IS geen enkele re
den om dit fiskaal anders te behandelen " 

HUZARENSTUKJE ~ 
Ondanks deze tegenvallers maakt pre

mier Dehaene zich intussen sterk dat hij de 
zichzelf opgelegde toekomstige normen zal 
bereiken een tekort van 5,2% van het BNP 
in 1993 en van 3% in 1996 Dit realiseren 
wordt een huzarenstukje, waarbij diverse 
waarnemers zich steeds skeptischer verto
nen Maar vermits ook andere EG-landen 
moeilijkheden hebben om hun begroting 
onder kontrole te houden, wordt reeds ge
fluisterd dat de strenge Maastricht-norm (3% 
tekort in 1996) zou versoepeld of tenminste 
uitgesteld worden Wat de regering uiter
aard een gedroomd alibi zou verschaffen 

Nochtans wordt de begrotingskontrole 
1993 van begin februan een belangrijk poli
tiek moment Ekstra bespanngen op de uit
gaven zullen waarschijnlijk met kunnen ver
meden worden En behalve privatiseringen 
betekent dit ook ingrijpen in de sociale ze
kerheid CVP-voorman Ene Van Rompuy 
somde in de Zevende Dag van 10 januari, 
tot groot genoegen van VLD-begrotingsman 
Rik Daems, enkele mogelijkheden op be
perken van de werkloosheidsvergoedingen 
in de tijd, afschaffen van kinderbijslagen 
boven een bepaald inkomen, een franchise 
in de ziekteverzekering Dit kan alvast voor 
hevige diskussies zorgen binnen de rege-
nngskoalitie En dit vermengd met milieuhef
fing-perikelen en de afhandeling van het 
Sint-Michielsakkoord kan voor een eksplo-
sieve coktail vormen 

Filip Delos 

tabel 2 : netto te financieren saldo In % van 
het BNP (Inklusief gewesten en gemeen
schappen). 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

10,9% 
8,1% 
7,7% 
6,5% 
6,0% 
5,9% 
6,2% 

GEEN GENERATIEKLOOF 
Dat betekent dat de jongeren hun bijdrage 

moeten leveren voor het in stand houden van 
het pensioenstelsel en dat de groei van de 
abnormaal hoge pensioenen moet worden 
afgeremd 

De gemeenschap moet bereid zijn tot de 
nodige inspanningen om de huisvesting, de 
thuiszorg en de verzorging van de ouderen te 
waarborgen " 

• WH solidariteit ooi( zeggen dat de oude
ren nog opdrachten itunnen vervuilen ? 

„De ouderen kunnen inderdaad vaak nog 
zeer nuttige opdrachten voor de gemeen
schap uitvoeren Ik denk b v aan kontroleta-
ken IV m milieudelikten, vandalisme, enz In 
ons land is de massale kinderopvang door de 
ouderen ekonomisch zeer belangrijk maar 
maatschappijk meestal ondergewaardeerd " 

• is er samenwerldng met „verzuilde" ou
derverenigingen In Vlaanderen, in België ? 

„Laat mij vooraf stellen dat de WVG met 
verzuild is en openstaat voor alle Vlaamse 
ouderen Voor het overige voldoen wij aan 
alle dekretale normen van de Vlaamse ge
meenschap en zijn wij als ouderenvereniging 
officieel erkend 

In die hoedanigheid maken wij deel uit van 
het Overlegkomitee van Vlaamse Gepensio
neerdenorganisaties In dat overlegkomitee 
zetelen de kristelijke, de liberale en de socia
listische gepensioneerden en vier met zuilge
bonden organisaties op voet van gelijkheid 
De vergaderingen verlopen korrekt en hoffe
lijk In het vooruitzicht van de semorenweek 

(vervolg van biz 7) 

1992 hebben we trouwens een gemeen
schappelijke basistekst opgesteld onder het 
motto Voor ouderen ook een volwaardig 
burgerschap' 

Overleg tussen Nederlandstalige, Fransta
lige en Duitstalige bonden is in België zo 
goed als onbestaande " 

• Plannen de senioren in 1993 aicties naar 
de overheden toe ? 

„Het Overlegkomitee heeft een delegatie 
samengesteld die bij alle bevoegde federale 
en gemeenschapsministers gaat aankloppen 
om die basistekst voor te leggen en te 
verdedigen 

• Hoe Icunnen de desiderata in een note-
dop samengevat worden ? 

„ Wat het WVG betreft kunnen wij deze als 
volgt samenvatten 
Elke oudere heeft recht op 
1 Een behoorlijke en betaalbare woning 
2 Een menswaardig inkomen 
3 Een zo groot mogelijke geestelijke en 
lichamelijke gezondheid 

Vanuit die drie fundamentele beginselen 
vloeien dan alle deelaspekten voor Het zou 
ons te ver leiden die hier allemaal op te 
sommen 

Ik wil er wel op wijzen dat het WVG de 
énige Vlaamse ouderenorgamsatie is die 
Ijvert voor zuiver Vlaamse eisen zoals de 
federalizering van de RSZ, het respekt voor 
de Vlaamse ouderen in Brussel en voor 
amnestie " 

EEN TAALREL NOG VOOR HET FEEST BEGINT 
Op 21 januari a s wordt het Europees 

Jaar van de Ouderen en de Solidariteit 
tussen Generaties plechtig geopend 
En nog voor het feest begint dreigt er 
reeds een taalrel Wij vroegen Oswald 
Van Ooteghem het hele verhaal van 
deze ouderwetse taalrel-in-de-maak 

„Tijdens de vergadering van het Na
tionaal Koordinatiekomitee werd öe-
kend gemaakt dat in Vorst-Nationaal 
tijdens de plechtige opemngszitting het 
woord zal gevoerd worden door EG-
kommissievoorzitter Jacques Delors en 
door de Deense premier Er zullen zo'n 
5 500 mensen aanwezig zijn 2 500 A/e-
derlandstaligen, evenveel Franstaligen 
en delegaties uit alle Europese landen 
De toespraken zullen op grote scher
men in vier talen worden vertaald Ik heb 
hiertegen formeel geprotesteerd en dat 
IS verre van een oudenvetse taalrel Het 
IS de eerste test voor de geloofwaardig

heid van het nieuwe Europa. 
Het betekent immers dat de 2500 

aanwezige Vlamingen in hun eigen 
land, in hun eigen hoofdstad met in hun 
taal zullen worden toegesproken Het 
VWG aanvaardt dat met Wij werden in 
ons protest met gesteund door de ande
re grote Vlaamse bonden, maar zowel 
de voorzitter van het Nationaal Koordi
natiekomitee als de afgevaardigde van 
de Koning Boudewijnstichting beloof
den onze opmerkingen aan de Europe
se beleidsverantwoordelijken over te 
maken 

Als het nieuwe Europa op die manier 
de kloof tussen de instellingen en de 
burgers wil vergroten en de ouderen 
van Europa wil ven/reemden, als het 
nieuwe Europa het Europees jaar 1993 
met een belediging aan het adres van 
de Vlamingen inzet dan hoeft dèt Euro
pa voor ons met" 
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EEN REPRIMANDE 
VOOR VAN DEN BRANDE 

O
VER de rol van de koningen in 
onze demokratie wordt traditio
neel zeer omzichtig gesproken 
en geschreven. „De kroon ont
bloten" wordt een politikus als 
een zeer zware politieke fout 
aangerekend, schrijft professor 
Els Witte in Politieke geschie
denis van België van 1830 tot 
heden. 

Is dat misschien de reden 
waarom minister van Staat en VU-stichter-
voorzitter Frans Van der Eist in zijn bespre
king van het boek van Jean Stengers (zie 
verder) over de macht en invloed van de 
koningen der Belgen zo voorzichtig genuan
ceerd blijft? Van der Eist, federalist toen dat 
woord in Laken nog taboe nummer 1 was, 
moet toch ondervonden hebben hoe het 
koningshuis jarenlang een ondergronds 
maar essentieel onderdeel was bij de hand
having van een unitaire politiek. Onder
gronds in de betekenis van ongekend want 
verlopend achter gesloten deuren in gehei
me audiënties waarover de betrokkenen de 
zwijgplicht dienen te bewaren. 

Essentieel omdat er wel degelijk een be
langrijke invloed uitgaat van het koningshuis 
op de fundamenten van de Belgische poli
tiek. Wie deze week de ondergrondse en 
essentiële invloed van de vorst aan den lijve 
mocht ondervinden was de Vlaamse pre
mier Van den Brande (CVP), die zich in een 
interview met La Libre Belgique (zie de 
Persspiegel) als een ware konfederalist ont
popt had. Van den Brande werd prompt op 
het Paleis gesommeerd, zelfs de onschuldi
ge CVP-voorzitter Hemman Van Rompuy 
moest zich bij de koning voor het onverant
woordelijk gedrag van zijn Vlaamse minister 
komen verantwoorden. 

Telkens de VU deelnam aan een regering 
deden zich trouwens gelijkaardige inciden
ten voor. Eresenator Frans Baert mocht van 
de koning zelfs geen minister van Justitie 
worden. En de gewezen VU-ministers 
Schiltz en Valkeniers kennen ook de kleur 
van het matje in het koninklijk kabinet. 

Nu echter niet meer een klein zweeppartij-
tje als de Volksunie stoute dingen zegt, 
maar de premier van de voorlopig nog 
grootste Vlaamse partij, krijgt het incident 
Van den Brande een veel grotere weerklank. 
Van den Brande is een handig politikus, en 
hij deed in unitaire middens de meubelen al 
eerder daveren toen hij het Vlaamse separa

tisme als mogelijk ultiem streefdoel niet on
middellijk wilde uitsluiten. 

Op het ogenblik dat we deze woorden 
schreven, werd er uitgekeken naar de reak-
tie van Van den Brande zelf: zal hij zijn 
woorden inslikken? Of houdt hij, daarin ge
steund door de Vlaamse editorialisten en 
konfederalisten, het been stijf? Van VU-zijde 
kon de Vlaamse premier vanzelfsprekend 
op de grootste steun rekenen. 

VU-fraktievoorzitter in de Vlaamse Raad 
Van Grembergen kondigde onmiddellijk aan 
vandaag donderdag een aktuele vraag te 
stellen aan de Vlaamse premier. Hij stelde 
een interpellatie in het vooruitschiet. Van 
Grembergen vraagt zich af met welk recht 
andere gestelde lichamen zich bemoeien 
met de soevereine gezagsorganen in Vlaan
deren. 

Koning Boudewijn riep deze 
week de Vlaamse premier Van 
den Brande bij zicii. Deze had 
zich In een kranteninterview ont
popt tot ware konfederaiist. De 
koning begaf zich hiermee op 
glad ijs. Aan Van den Brande, die 
zichzelf de minister-president 
van de Vlaamse eksekutleve 
noemt, heeft hij immers volgens 
de federale loyautelt in principe 
niets te zeggen. Laat staan hem 
een reprimande te geven. In drie 
bijdragen over ons koningshuis 
licht WIJ een tipje van het l^ken. 

Een gelijkaardige reaktie kwam er van 
staatssekretaris Vic Anciaux, die premier 
Dehaene (CVP) wil interpelleren over wat hij 
noemt het ongeoorloofde optreden van de 
koning ten opzichte van de voorzitter van de 
Vlaamse eksekutleve. Vic Anciaux wil van 
Dehaene weten of hij de verantwoordelijk
heid voor de koninklijke handeling kan dra
gen. De reaktie van VU-voorzitter Bert An
ciaux kunt U elders in dit blad lezen. 

De koning staat in ieder geval met z'n 
ontblote kroon weer in het centrum van de 
belangstelling. Iedereen ziet klaar en duide
lijk hoe de vorst niet langer het bindmiddel 
tussen Walen en Vlamingen kan zijn. Frans
talige politici mogen ongestraft dreigen met 
de splitsing van België, indien de sociale 
zekerheid gefederalizeerd zou worden. Maar 
Vlaamse politici die niet voor deze chantage 

Van den Brande volgt het spoor van 
heel wat gewezen VU-ministers die de 
kleur van Boudewijns matje kennen. 

(foto vum) 

zwichten, en de splitsing van de SZ omwille 
van de onrechtvaardige miljardenstroom 
van Vlaanderen naar Wallonië aan de orde 
brengen, worden prompt op het Paleis ont
boden ? 

Overigens mag er nog eens aan herin
nerd worden dat de koning ook op ideolo
gisch vlak niet meer de onaantastbare man 
boven de partijen is. Door zijn weigering de 
abortuswet te tekenen liet de vorst zich ken
nen als een ultrakonservatief en katoliek 
man die de demokratische verplichtingen 
eigen aan zijn ambt ondergeschikt maakte 
aan zijn persoonlijke overtuiging. 

Wie royaal leeft van het geld van de be
lastingbetaler (zie de bijdrage van Maurifs 
Van Liedekerke) mag persoonlijke ideeën 
niet zwaarder laten wegen dan de verplich
tingen die de belastingbetaler hem heeft 
toevertrouwd. De mensen wiens identiteits
kaart zegt dat ze Belg zijn betalen het loon, 
de woonst, de sokken, de telefoon, de tuin
man, de chauffeur van de koning en zijn 
hofhouding, samen goed voor meer dan 
een kwart miljard frank. In ruil mag de ko
ning af en toe een redevoering houden die 
gedekt is door de eerste minister, buiten
landse gasten van de federale regering ont
vangen, een receptie geven om verdienste
lijke sportlui te vieren, en op de proef ge
stelde landgenoten in rampspoed moed in
spreken. En hij moet de federale wetten en 
koninklijke besluiten tekenen, en in hoofde 
van zijn funktie het voorbeeld geven in res-
pekt voor de federale loyautelt waarzonder 
dit land niet kan. Na zijn weigering de abor
tuswet te tekenen, blijft de koning met zijn 
reprimande van Van den Brande hier op
nieuw in gebreke. 
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BOUDEWIJN BETAALT BELASTINGEN, 
MAAR GEEN HUUR 

Betaalt koning Boudewijn belastingen? 
Het is een vraag die terecht wordt gesteld nu 
blijkt dat Elisabeth, de Britse koningin, géén 
belastingen betaalt. 

Nee, voor het Hof zijn in de Belgische 
fiskale wetgeving geen uitzonderingen voor
zien, het is steeds ondenworpen geweest aan 
het gemeen recht wat belastingen op inkom
sten en erfenisrechten betreft. Maar waar 
halen koning en familie hun geld dan wel 
vandaan? 

Natuurlijk zijn er hun privé-bezittingen, 
maar hoe groot en waar deze „gestaan en 
gelegen" zijn daar hebben wij het raden naar, 
het beheer van de koninklijke privé-eigen-
dommen is totaal gescheiden van de Civiele 
Lijst, de dotaties die hen door de overheid 
worden toegekend en van de inkomsten uit 
de bezittingen die door Leopold II in de zgn. 
Koninklijke Schenking werden onderge
bracht. 

Door onwetendheid over de privé-eigen-
dommen van koning en koningin doen tal van 
verhalen de ronde, wij denken hier o.m. aan 
de geruchten ten tijde van de mogelijke 
overname van de Generale Maatschappij van 
Belgié, over bezittingen in de Zaïrese mijn
bouw, over plantages in Zuid-Amerika, enz... 

De sluier die over de privé-bezittingen van 
Boudewijn en de rest van de koninklijke 
familie hangt werd bij ons weten nog nooit 
gelicht. Daarentegen zijn er wel schattingen 

Het begrip Civiele Lijst is van Engelse 
komaf en dateert reeds uit de 17de eeuw en 
was (is nog steeds) een jaargeld aan de 
regerende vorst toegekend voor de hofhuis-
houding. De eerste dotatie aan Leopold I 
toegekend bedroeg 2.750.000 fr. Leopold II 
wilde meer, nog voor het overlijden van zijn 
vader liet hij dat de minister van Binnenland
se Zaken weten. Hij schreef er brieven over 
en ging zelfs keihard onderhandelen. Na een 
kompromis ontving hij 3.300.000 miljoen, hij 
had 200.000 fr. meer gewild... 

Dat bedrag bleef ook onder koning Albert 
ongewijzigd. De koning maakte er herhaalde
lijk zijn beklag over, maar het land was in 
krisis en hij begreep dat er weinig aan te doen 
was. Als teken van „nationale solidariteit" 
stortte Albert in 1932 zelfs een tiende van de 
Civiele Lijst terug in de schatkist. Hij was 
inderdaad een geliefde koning... 

(foto Belga) 

HOE WERKT DE CV? 
Jaarlijks worden door de overheid aan de 

koning en de koninklijke familie van over
heidswege dotaties toegekend. Voor 1993 
bedraagt de som van de Civiele Lijst (aan de 
koning) 214,3 miljoen, aan de koninklijke 
familie 27,7 miljoen en aan prins Albert 18 
miljoen. Een totaal van 260 miljoen. In 1991 
ging het respektievelijk om 201,6; 13,4 en 
16,9 miljoen. In 1992 om 211; 27 en 1,9 
miljoen. 

Andere dotaties gelden deze voor de wer
king van Kamer en Senaat, het Reken- en 
Arbitragehof, de Duitstalige gemeenschap en 
de gemeenschappelijke Gemeenschaps
kommissie voor de bi-kommunautaire aange
legenheden. 

over het persoonlijk fortuin van koningin 
Elisabeth: het zou 400 miljard Bfr. bedragen, 
dat van koningin Beatrix 150 miljard, de 
Noorse koning Harald zou over 10 miljard 
beschikken... 

Wat wel bekend is zijn de bedragen die 
jaarlijks door de federale overheid aan Bou
dewijn, prins Albert, prins Filip en de koninklij
ke familie worden toegekend: de dotatièn en 
meer bepaald de Civiele Lijst voor wat de 
koning betreft. Ook gekend, maar minder 
geweten, zijn de binnen- en buitenlandse 
eigendommen die behoren tot de Koninklijke 
Schenking. 

Wie de tip van het laken over de koninklijke 
financiën wil lichten moet zich dus met beide 
begrippen tevreden stellen. Om de inhoud 
en^an te kennen licht de intendant, de be
heerder van de Civiele Lijst, zonder schroom 
de publieke opinie in. 

Het Huis van de Koning beschikt over 4 
departementen: dat van de grootmaar
schalk, die de organisatie van 's konings 
aktiviteiten en het protokol regelt; dat van de 
kabinetschef van de koning, die voor de 
politieke aangelegenheden instaat; het Mili
taire Huis, want de koning is ook opperbevel
hebber van het ABL; en tenslotte dat van de 
Civiele Lijst waan/an de beheerder zich over 
de financiën komend uit de dotaties en de 
opbrengsten van de Koninklijke Schenking, 
en het personeel bekommert. 

Wat houdt de Civiele Lijst van de koning nu 
precies in ? 

Deze omvat „een geheel van middelen die 
ter beschikkking van het staatshoofd worden 
gesteld teneinde hem in de mogelijkheid te 
stellen te kunnen voldoen aan alle verplichtin
gen verbonden aan de uitvoering van zijn 
hoge zending zowel in binnen- als in buiten
land". Tot daar de officiële uitleg. De Civiele 
Lijst bestaat naast de jaarlijkse dotatie in geld 
uit het vruchtgebruik van de koninklijke ge
bouwen die hij ter beschikking heeft, de 
Civiele Lijst zorgt dat deze onderhouden en 
bemeubeld worden. 

Volgens de grondwet wordt het bedrag van 
de dotatie vastgelegd bij de aanvang van een 
bewindsperiode en voor de hele duur ervan. 
De dotatie kan in die periode verminderd 

O 

DE CIVIELE LIJST VAN DE KONING 
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DE KONINKLIJKE SCHENKING 

De koninklijke villa in het Limburgse Opgrimbie. (foto Belga) 

noch verhoogd worden. Op 24 juli 1951 werd 
het bedrag op 36 miljoen vastgelegd. 

Daarbij werd voorzien het bedrag tot 
42.000.000 op te trekken ingeval de koning 
huwrt. Begin 1965 werd de dotatie aan de 
indeks der kleinhandelsprijzen gekoppeld en 
verhoogt dus „stilzwijgend". De Civiele Lijst 
is een budget vergelijkbaar met dat van 
ministeriële budgetten. 

In een departementale nota van het minis
terie van Financiën staat vermeld dat voor 
prins Filip een dotatie van 13,5 miljoen wordt 
voorzien. Het bedrag is echter niet terug te 
vinden in het globaal overzicht van de dota
ties aan de koninklijke familie. 

Bijkomend detail: in dezelfde wet staat dat 
de verwarming van het paleis in Brussel ten 
laste valt van de Staat. 

De Civiele Lijst stelt 130 personen onder 
arbeidskontrakt te werk, daarin zijn de ambte
naren en militairen die door de verschillende 
ministeries zijn gedetacheerd niet begrepen, 
hun wedden komen wel ten laste van de 
Civiele Lijst. 

De koning heeft ook een privé-bezit, daar
toe behoren o.m. de gebouwen in Motril en in 
Opgrimbie én eigendommen voortkomende 
uit erfenissen; zij behoren de koning per
soonlijk toe. Daarover is, zoals gezegd, wei
nig of niets geweten. 

In de fiskale wetgeving is geen uitzonderlij
ke bepaling voorzien ten gunste van de 
Kroon, de koning is steeds onderworpen aan 
het gemeen recht wat belastingen op inkom
sten en erfenisrechten betreft. 

De koning geniet niet over inkomsten van 
de Koninklijke Schenking die onder de be
voegdheid van het ministerie van Financiën 
valt. Het beheer van zijn privé-bezit is ge
scheiden van de Civiele Lijst. 

Met de toegekende 211 miljoen zit Boude-
wijn tussen zijn Europese kollega's niet 
slecht. Juan-Carlos ontving in '91 276 mil
joen, Elisabeth 120 miljoen en Beatrix haalde 
in dat jaar 108 miljoen uit de Hollandse 
Civiele Lijst. In de Skandinavische landen 
spant koningin Margaretha van Denemarken 
de kroon met 180 miljoen, koning Harald van 
Noonwegen ontvangt 114 miljoen. 

In maart 1900 schrijft koning Leopold II een 
brief naar zijn minister van Financiën: „Mijn 
beste minister, ter gelegenheid van mijn 
65ste verjaardag, heb ik besloten bij leven 
mijn fortuin te verdelen en aan mijn erfgena
men hun respektieve erfdelen toe te kennen. 
Het zal u niet verbazen dat ik op de eerste 
plaats wens te beginnen met de schenking 
die ik aan de Belgische staat wil doen." 

Reeds eerder, bij de 50ste verjaardag van 
België had Leopold het land een kolonie 
gegeven, nu wou hij een belangrijk gedeelte 
van zijn privé-eigendommen aan het land 
schenken. De toenmalige regering was ech
ter op haar hoede en wilde dat na de over
dracht geen adders van onder het koninklijke 
gras zouden komen. Het duurde tot 1903 eer 
over de schenking een akkoord werd geslo
ten. Een van de voonwaarden was dat de 
overdracht de staat geen cent mocht kosten. 
Ook de koning stelde voorwaarden: de staat 
kon zich nooit de schenking of gedeelten 
ervan toeëigenen, zij diende deze goed te 
bewaren en de inkomsten dienden zijn opvol
gers, niet zijn kinderen, ten goede te komen. 

De koning had met zijn gulle bui echter wel 

een achterliggende bedoeling, met name 
voorkomen dat zijn patrimonium over zijn drie 
dochters met wie hij in onmin leefde zou 
verspreid worden en aldus in buitenlandse 
handen zou terechtkomen. Zijn grootste zorg 
was echter dat zijn eigendommen bewaard 
zouden blijven in de goede staat waarin hij ze 
aan het land had geschonken. 

In de jaren die volgden op de schenking 
werden de goederen door verschillende ad
ministraties beheerd wat een zeer hoog aan
tal ambtenaren vergde. In 1929 stelde een 
kamerlid de minister van Financiën de vraag 
of het beheer de staat nog steeds geen frank 
kostte. Daarom werd besloten alle eigendom
men weer te groeperen en het beheer door 
één openbare instelling te laten verzekeren, 
de Raad van Beheer van de Koninklijke 
Schenking was geboren. 

Negen mensen zouden voortaan auto
noom beslissingen treffen, bij twijfel of dis-
kussie kreeg de minister van Financiën de 
uiteindelijke zeg. 

In de Raad van Beheer zetelen vertegen
woordigers van het Hof: de grootmaarschalk, 
de indendant van de Civiele Lijst, iemand van 
het kabinet van de koning en een raadgever 
van de grootmaarschalk. De vijf andere pos
ten worden ingenomen door deskundige 
ambtenaren, o.m. vanwege Waters en Bos
sen, van de Registratie der Domeinen, twee 
vertegenwoordigers van de financiële wereld 
(het Gemeentekrediet en Almanij-Krediet-
bank). 

Naar gelang de noodwendigheden, maar 
minstens zeven keer per jaar, vergadert de 
Raad van Beheer en buigt zich over uitgaven 
en inkomsten van de Koninklijke Schenking. 
In 1991 bedroegen de inkomsten 240 miljoen 
fr., de uitgaven 210 miljoen; een winst van 
ongeveer 30 miljoen. Aldus werd sinds jaren 
een reserve van zo'n 500 miljoen opge
bouwd. Een groot gedeelte van dit bedrag 
komt in een een fonds voor onderhoud en 
vernieuwing van gebouwen. 

DE CIVIELE LIJST, 
(211 miljoen) 

Wedden en lonen personeel 
Venwarming, gas, elektriciteit 
Onderhoud domeinen en meubels 
Reizen, officiële bezoeken 
Autopark 
Administratiekosten 
Huishoudskosten 
Brevetten, medailles, giften 
Varia (verzekeringen...) 

1992 

% 

71 
5,3 
6,7 
3,4 
2,6 
2,2 
4,2 
2,8 
1,8 

Bedrag 
(in miljoen) 

149,81 
11,18 
14,14 
7,17 
5,49 
4,64 
8,86 
5,91 
3,80 
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INKOMSTEN 
De voornaamste inkomsten, zo'n drievier

den, komen uit drie gebouwen die de Schen
king aan de Europese gemeenscfiap en aan 
de Administratie verhuurt. De huizen werden 
op initiatief van de Schenking in 1958, 1970 
en 1974 gebouwd. 

Andere inkomsten spruiten voort uit hout
verkoop op domeinen in de Ardennen, pach
ten van landbouw- en jachtgronden. 

Over de bezittingen van de Koninklijke 
Schenking leven er bij de publieke opinie 
heel wat misverstanden, toch wil het Hof dat 
er geen geheimen rond bestaan. Een gede
tailleerde lijst moet daar een einde aan ma
ken. De onroerende eigendommen worden 
in dne groepen opgedeeld: de gebouwen en 
gronden die verhuurd worden, die een pu
blieke bestemming hebben (parken b.v.) en 
de eigendommen die als woning voor de 
koninklijke familie dienst doen. Vreemd is wel 
dat de koning en zijn familie geen huurder 
zijn maar van een woonrecht genieten. Bou-
dewijn kan dus zelf niets aan zijn paleizen, 
tuinen of parken wijzigen zonder eerst de 
toestemming aan de Schenking te vragen. 

N VU\ANDEREN 
- De koninlijke villa te Oostende (de koning 

gaf In 1974 het gebruik ervan op). 

- De zgn. Noorse paardenstallen, Oosten
de 

- Een gedeelte van de Wellington-renbaan, 
Oostende 

- Het boogschuttersterrein St.-Sebastiaan, 
Oostende 

- Het Marie-Henriettepark, Oostende 
- Het Leopold ll-park. Nieuwpoort 
- Een golfterrein, Klemskerke 
- Enkele bouwgronden in De Panne en 

Nieuwpoort 
- Een domein in Mol-Postel, met o.m. 

500ha bos langs de Nederlandse grens. 

N WALLONIË 
- 7.000 ha bos en landbouwgrond in de 

Ardennen 
(waaronder 11 landbouwuitbatingen; 
S.OOOha bos; het kasteel van Ciergnon, twee
de verblijf van de koning; het kasteel van 
Fenffe (tweede verblijf van Albert en Paola), 
de kastelen van Villers-sur-Lesse en van Fé-
rage. 

- het domein van Hertogenwald 
- Het woud van St.-Hubert 

N EN ROND BRUSSEL 
- Het domein van Laken met een gedeelte 

van de koninklijke serres. 
- Het paleis behoort toe aan de Staat maar 

het beheer wordt door de Schenking ver
zorgd. 

- De Japanse toren 
- Het Chinees paviljoen 
- Belvédère 
- Stuyvenberg 
- De koloniale Tuin, Tervuren 
- Het koningin Elisabethpark aan de So-

bieskilaan 

- Enkele bouwgronden in Strombeek-Be-
ver 

- Een gedeelte van het Koudenberg-ge-
bouw (verhuurd aan de EEG) 

- Een gebouw op de hoek van de Water-
loolaan en het J.Jacobsplein (verhuurd aan 
de administratie van de Pensioenen) 

- Een gebouw op de hoek van de Water-
loolaan en Vier Armenstraat (verhuurd aan 
diensten van het Justitiepaleis) 

- Le Roy, vroegere filmzaal aan de Steen
weg op Waver 

- Het Noors Paviljoen in de Brederodestraat 
- De gebouwen waar de Schenking en de 

Koning Bouwdewijnstichting huizen in de 
Brederodestraat 

- Enkele gebouwen aan de Regentlaan en 
de Naamsestraat. 

- Het Dudenpark, Vorst 

- De Vijvers aan de Silexsdreef, Watermaal-
Bosvoorde 

- Het kasteel van Hertoginnedal 
- Het arboretum van Tervuren (300 ha), het 

golfterrein en het Ravenstein-kasteel in het 
Zoniënbos, terreinen rond het Museum van 
Ten/uren. 

- 307 ha in het Zoniënbos 

- De gronden waarop de Britisch School 
staat, Tervuren 

- De terreinen van het Jaspard-instituut, 
Kraainem 

- Het voetbalstadion van Union, St.-Glllis 

N HET BUITENU\ND" 
- De herdenkingskapel voor koningin Astrid 

te Kussnacht (Zwitserland). De grond is een 
geschenk van de Zwitserse staat. 

- Enkele eigendommen in Villefranche-sur-
Mer en in St.-Jean-Cap-Ferrat, Frankrijk. 

Het zal niemand verbazen dat het grootste 
deel van deze eigendommen door Leopold II 
werden verworven. Daartoe had hij de Fonda-
tion de la Couronne opgericht die haar kapi
talen uit de kolonie haalde en waarmee hij de 
aankopen van domeinen en het optrekken 
van paleizen en kunstwerken in België finan
cierde. Het ging daarbij om honderden mil
joenen, in die tijd. 

Zijn ministers waren het daarmee niet altijd 
eens, o.m. hebben zij zich lang verzet tegen 
de bouw van de Half Eeuv\rfeest-triomfboog 
(deze kostte 6 miljoen fr.) Om de oprichting 
en/an aanvaardbaar te maken loog de koning 
voor dat hij het geld van anonieme ,,milde 
schenkers" had gekregen. Maar men wist wel 
beter. 

,,Gedurende lange tijd is de Triomfboog de 
persoonlijke vijand van de kolonialen ge
weest" vertelden kolonialen die het goed met 
de kolonie en haar bewoners meenden. Het 
was Leopold een zorg, hij wou venwezenlij-
ken wat hij zich sinds zijn jeugd had voorge
nomen : het is de plicht van een vorst er voor 
te zorgen dat zijn land zo rijk mogelijk wordt... 

(m.v.l.) 

(met dank aan de Intendant van de Civiele 
Lijst en de kollega's van La Libre Belgique, 
niet te kloppen in koninklijke Informatie) 

De Wellington-renbaan te Oostende, gedeeltelijk koninklijk. (foto vum) 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN BIJNA-ANAKRONISME 
De eminente historikus prof. Jean Stengers 

heeft een boek geschreven over de macht en 
de invloed van de Belgische koningen van 
1831 tot nu. Het is een zeer lijvig boek van 
meer dan 350 bladzijden waarin het onder
werp grondig en met vele details behandeld 
wordt. Het eerste deel, veruit het omvang
rijkst, is gewijd aan het optreden van de 
koning als regerend soeverein, in zijn funktie 
dus van koning. Deel twee behandelt het 
optreden van de koning die zich in de onmo
gelijkheid bevindt om te regeren (Leopold III). 
Deel drie bestudeert het optreden van de 
koning als privé-persoon en deel vier het 
optreden van de koning als soeverein van 
een vreemde staat (Leopold II als soeverein 
van Kongo). Deze drie laatste delen zijn veel 
beknopter en betreffen slechts een onderdeel 
van het globale projekt, een soort aanvulling. 

GEHEIMZINNIGHEID 
Zoals te venwachten wordt eerst de grond

wettelijke positie van de koning omschreven. 
Doch het is vanzelfsprekend dat de teorie en 
de praktijk twee zaken zijn en de aandacht 
van de auteur gaat terecht meer naar de 
praktijk dan naar de teorie. De interpretatie 
van de grondwet is trouwens niet altijd eens
luidend geweest en is geëvolueerd. De meest 
boeiende vraag is inderdaad welk gebruik de 
opeenvolgende koningen van hun grondwet
telijke bevoegdheden gemaakt hebben. Wel
ke reële macht en invloed zij gehad hebben, 
hoe groot hun gezag in feite was. 

Het is niet zo gemakkelijk dit te achterhalen 
omdat er een waas van geheimzinnigheid 
hangt rond de persoon van de koning, wat 
het gevolg is van de grondwet die voorschrijft 
dat de koning niet kan optreden zonder zijn 
ministers, die politiek verantwoordelijk zijn 
voor de daden van de koning. De ministers 
echter mogen de kroon niet ontbloten en zijn 
gehouden tot stilzwijgen over de rol van de 
koning. Dit heeft dan voor resultaat dat de 
macht en de invloed van de koning (of het 
Hof) door de enen overschat wordt, door de 
anderen wellicht onderschat. Daarom dit mi
nutieus onderzoek om te pogen tot een 
gefundeerd oordeel te komen. 

Het is zeker dat de eerste koning, Leopold 
/, door zijn internationale relaties en zijn 
gezag een belangrijke rol gespeeld heeft om 
het nieuwe koninkrijk te verdedigen en te 
doen aanvaarden door de internationale ge
meenschap. Alhoewel hij allesbehalve tevre
den was met de beperkingen die de grond
wet aan zijn macht stelde, blijkt hij zich in de 
binnenlandse politiek vrij strikt gehouden te 
hebben aan de rol die de grondwet hem 
toekende. 

Leopold I was allesbehalve tevreden 
met de grondwettelijke beperkingen 
van zijn macht, maar hij hield er zich 
toch vrij strikt aan. 

Een speciaal geval is natuurlijk Leopold II, 
de minst geliefde van de Belgische koningen, 
die gedurende een periode zelfs soeverein 
was van twee staten, België en Kongo. 

Deze koning was moeilijk aan banden te 
leggen en het is een feit dat hij, o.m. inzake 
Kongo een eigen politiek gevoerd heeft waar 
de Belgische regering buiten gehouden werd 
- wat deze regering ook maar best vond. Dit 
belette niet dat Leopold II, zonder de regering 

te raadplegen of op de hoogte te houden, 
gebruik maakte van de Belgische diplomaten 
in het buitenland die hij instrukties gaf en van 
Belgische officiers die naar Kongo gestuurd 
werden. Hij was een eigenzinnig en wils
krachtig man, die met misprijzen neerkeek op 
de Belgische binnenlandse politiek, en zijn 
grootse plannen venwezenlijkte zonder en 
tegen zijn ministers. 

Leopold II was niet skrupuleus, en wij 
vernemen hoe hij persorganen en joernalis-
ten omkocht, hoe hij met alle middelen zijn wil 
doorzette en inderdaad machtig was o.m. 
door de enorme financiële middelen waar
over hij na een tijd persoonlijk beschikte door 
de eksploitatie van Kongo, zonder dat hij 
tegenover de regering of wie ook enige 
verantwoording verschuldigd was. 

Een gans ander geval was dat van koning 
Albert, aanvankelijk een vrij kleurloos en 
onopvallend man, zeker in vergelijking met 
zijn voorganger, die dank zij de oorlog van 
'14-'18 uitgroeide tot een held, een haast 
legendarische figuur. Er ontstond rond ko
ning Albert een echte myte, die grotendeels 
afweek van de werkelijkheid. Over deze ge
schiedenisvervalsing heeft de auteur het niet. 
In de kontekst van zijn studie telt voor hem 
alleen het groot moreel gezag dat de koning 
ven/vorven had en de invloed die hij hierdoor 
kon uitoefenen. Toch heeft koning Albert, na 
de oorlog, zich gehouden aan de grondwet
telijke beperkingen van zijn macht. 

Volgt dan koning Leopold III, met het 
konflikt tussen de koning en zijn regering, de 
koningskwestie en de abdikatie van de ko
ning. Een belangrijk en opwindend hoofdstuk 
in deze studie, omdat deze koning inder
daad, reeds voor de oorlog, gepoogd heeft 
rechtstreeks in te grijpen in het politiek beleid 
en zijn macht en gezag te laten gelden. In 
deze boekbespreking kan daar niet verder op 
ingegaan worden. 

In dit verband zou ook kunnen ven/vezen 
worden naar de invloed van personen uit de 
onmiddellijke omgeving op de koning. We 
denken hier aan generaal Van Overstraeten, 
aan Hendrik de Man, aan Capelle... Ook 
onder koning Albert speelden vertrouwens
mannen van de koning een belangrijke rol. 

Men heeft het dikwijls, nog geheimzinnig 
over „het Hof" en dit slaat dan op de koning 
en zijn naaste medewerkers. 

Men moet evenwel toegeven dat strikt 
genomen dit ondenwerp buiten het studieob-
jekt van de auteur valt. Hier gaat het om de 
invloed die de koningen ondergingen, de 
beïnvloeding van de koning door zijn omge
ving. 
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Het is overbodig stil te staan bij de periode 
toen prins Karel regent van België was. 

HERSENSCHIM 
De huidige koning heeft in dramatische 

omstandigheden, op jeugdige leeftijd zijn 
vader opgevolgd en ongetwijfeld was zijn 
positie gedurende vele jaren delikaat en 
moeilijk, en kon hij weinig invloed uitoefenen. 
Later is daar verandering in gekomen en is hij 
meer zelfverzekerd gaan optreden. 

Maar de tijd heeft niet stilgestaan en er 
heeft zich een evolutie voorgedaan die de 
macht en de invloed en de rol van de koning 
verminderd heeft, gereduceerd. 

Op internationaal gebied werd de soeverei-
nitiet van de nationale staten fel beknot door 
internationale, supra-nationale Instellingen. 
Het tot stand komen van de NAVO heeft tot 
gevolg gehad dat de grondwettelijke bepa
ling waardoor de koning de opperbevelheb
ber is van het leger een hersenschim of een 
relikt uit het verleden geworden Is. 

Het tot stand komen van de Europese 
Gemeenschap heeft meegebracht dat steeds 
meer bevoegdheden en dus beslissingen 
overgeheveld werden naar een supra-natio
nale instelling waarin de koning geen plaats 
heeft en geen enkele rol speelt. 

De staatshervorming heeft dan weer tot 
gevolg dat de koning geen enkele rol meer 
speelt in de gewesten (gemeenschappen). 
Op de samenstelling, de benoeming van de 
leden van de deelregeringen, de werking 
ervan heeft hij geen enkele vat. Hij speelt 
geen enkele rol op dit beleidsniveau. 

Wat de nationale regering betreft stelt de 
auteur vast dat weliswaar de grondwet vrijwel 
ongewijzigd gebleven Is, maar dat de bepa
ling dat het de koning is die de ministers 
benoemt en ontslaat in de praktijk ook eerder 
een formaliteit schijnt te worden. Hij citeert 
meerdere voorbeelden waarin het de eerste 
minister Is die ministers (de ministers van het 
RW, de ministers van het FDF) de laan 
uitstuurt en ontslag geeft. De bewegingsvrij
heid van de koning, zijn mogelijkheden zijn 
verminderd, zijn invloed op de politieke partij
en is haast onbestaande, terwijl daarentegen 
de macht van de politieke partijen toegeno
men Is. 

Alles samen genomen Is de auteur de 
mening toegedaan dat de geheimhouding 
rond de rol die de koning speelt dikwijls 
geleid heeft tot een fantasierijke overdrijving 
van de werkelijke macht en Invloed van de 
koning of het anonieme ,,Hof". 

Daarbij komt dat de monarchie alsdusda-
nig in de wereld waarin wij leven bijna als een 
anakronisme, een overblijfsel uit het verle
den, voorkomt. 

In werkelijkheid Is ook heel wat veranderd. 
De macht en de Invloed van de koning zijn 
Inderdaad ingekrompen, verminderd zowel 
door de overdracht van bevoegdheden naar 

Internationale instellingen, als door het fede-
ralisatleproces. 

Toch Is hij van mening dat het gezag van 
de koning een faktor is die moeilijk te schat
ten Is en dat hoe dan ook In een land als 
België, met zijn kommunautalre tegenstellin
gen, de koning moeilijk kan vervangen wor
den omdat hij noch Vlaming noch Waal is en 
hij uiteraard zeer behoedzaam moet zijn om 
onpartijdig te blijven. 

Deze samenvatting van de grote lijnen van 
dit lijvig boek geeft geen idee van het zeer 
groot aantal voorbeelden dat de auteur geeft 
om het werkelijk optreden, de werkelijke rol, 
de invloed en macht van de opeenvolgende 
koningen te belichten. 

Ongetwijfeld heeft hij zich ter dege Inge
spannen en zorgvuldig onderzoek verricht 
om zoveel mogelijk het doek op te lichten dat 

over het doen en laten van de koningen 
gespreid ligt ingevolge de „geheimhouding" 
die voortvloeit uit de grondwettelijke positie 
van de koning. Hij heeft zeer veel materiaal 
samengebracht dat toeliet een gefundeerd 
antwoord te geven op de gestelde vraag. Dit 
neemt niet weg dat er altijd nog plaats blijft 
voor een evaluatie, een inschatting die uitein
delijk subjektief blijft. 

Als hlstorlkus heeft J. Stengers gestreefd 
naar een zo groot mogelijke objektiviteit en 
dat is ook de lof die hem toekomt. Voor wie 
zich Interesseert aan onze politieke geschie
denis een boeiend en leerrijk boek. 

F.v.d.Elst 

- De koningen der Belgen. Macht en Invloed. 
(Vertaling) Jean Stengers. Uitg. Davidsfonds, 
Leuven. 357 biz., 895 fr. 

Een kiekje uit de oude doos: de jonge Boudewijn en Prins Aibert samen met de 
Zaïrese diktator Moboetoe. 
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LATIJNS-AMERIKAOPDEDOOL/3 

De meerderheid van de bevolking steunde de Peruaanse president Fujimori in 
zijn staatsgreep. ('o«o Reuter) 

In ons derde deel van het Latljnsameri-
kaans overzicht komen de Andes-landen en 
el Cono Sur (de zuidkant) aan bod. 

In Suriname boet legerleider Desi Bouterse 
stilaan maar zeker aan invloed in t.o.v. presi
dent Venetiaan. De herdenking van de de
cembermoorden uit 1982, de brutale moord
partij van het leger waarbij 15 prominente 
tegenstanders van Bouterse in koelen bloede 
vermoord vî erden, verliep rustig. In februari 
veroorzaakte de uitspraak van voormalig 
Drugs Enforcement Administration-agenX Mi
chael Levine, dat Bouterse een bescherme
ling van de CIA is , heel wat opschudding. 

ECUADOR 
Na een kampagne van een half jaar won de 

71 -jarige rechtse kandidaat Sixto Duran Bal
len de presidentsverkiezingen in de tweede 
stemronde. Hij krijgt de leiding in handen van 
een land met talloze problemen. Kleine groe
pen guerrillero's maken delen van het land 
onveilig en de werkloosheid en inflatie van 
meer dan 50% eisen hun tol. Meer dan de 
helft van de bevolking leeft onder de armoe
degrens. Daarnaast stelt de inheemse in
diaanse bevolking, die 40% van de bevolking 
uitmaakt, zich steeds strijdbaarder op om de 
officiële teruggave van twee miljoen hektare 
grondgebied dat sinds mensenheugenis toe
behoorde aan de Amazonevolkeren van de 
Quichea, Achuan en Shiwiar, te eisen. Om 
hun eisen kracht bij te zetten organiseerden 
deze Amazonevolkeren en hun simpatisan-
ten een mars van 220 kilometer op de hoofd
stad Quito die op veel internationale media
belangstelling kon rekenen. De Konfederatie 
van Indiaanse Organisaties (CONAIE) riep 
trouwens op de verkiezingen te boycotten tot 
Ecuador officieel omgevormd wordt tot een 
plurikulturele -en nationale 
staat. Ecuador trok zich in 1992 terug uit het 
oliekartel van de OPEC omdat haar aanwe
zigheid daar meer lasten dan baten met zich 
meebracht. 

LICHTEND? 
Peru beleefde een memorabel jaar, maar 

dan in de negatieve zin van het woord. Het 
land daverde voortdurend op haar grondves
ten. President Fujimori trok in april alle macht 
naar zich toe door met de steun van het leger 
het parlement en alle rechters naar huis te 
sturen. Als reden werd de totale inefficiëntie 
en de korruptie opgegeven. Internationaal 
kreeg Fujimori hiervoor een lawine van kritiek 
over zich heen, maar de meerderheid van de 
bevolking steunde hem in zijn machtsgreep. 

Dit in de hoop dat een autoritairer overheid
soptreden Peru uit de eindeloze spiraal van 
geweld zou kunnen redden. Het is echter 
zeer de vraag of deze maatregelen aarde aan 
de dijk zullen zetten in een land dat aan de 
rand van de afgrond staat. 

17 van de 22 miljoen inwoners leven onder 
de armoedegrens en de Maoïstische guerril
la-organisatie Sendero Luminoso (Lichtend 
Pad) blijft ondanks de arrestatie en veroorde
ling van haar leider en ideoloog Abimael 
Guzman toch nog ongeveer 2/3 de van het 
Peruaanse grondgebied kontroleren. Alsof 
dat nog niet genoeg was werd het land in het 
voorjaar door een cholera-epidemie geteis
terd die meer dan duizend mensenlevens 
eiste. 

In september diende Fujimori een poging 

tot staatsgreep af te slaan van een deel van 
het leger dat het oude parlement trouw was 
gebleven. Toch behield Fujimori het vertrou
wen van de Peruanen want hij behaalde een 
klinkende overwinning m de verkiezingen die 
hij eigenhandig uitschreef in november. 

De partij die hem steunt, Cambio 90 be
haalde zelfs een absolute meerderheid in het 
parlement. Wel namen de centrumpartijen 
van de twee vorige presidenten Alan Garcia 
en Fernando Belaunde niet aan de verkiezin
gen deel. Garcia vroeg zelfs politiek asiel in 
Colombia aan nadat hij officieel voor korrup
tie werd aangeklaagd. Ondertussen bek
vechten de Europese NGO's en kleine linkse 
partijen nog altijd over de kwestie of Sendero 
Luminoso al dan niet steun verdient. 
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NOG EENS DRUGS! 
Uit Bolivia bereil<te ons enl<el het trieste 

nieuws dat 97% van de plattelandsbevolking 
in de diepste armoede leeft. De drughande
laars die gevestigd zijn in het tropische ge
deelte van het land hielden zich gedeinsd, 
om de Amerikanen geen reden te geven om 
de anti-drugs-operatie in de Andeslanden, 
die momenteel op een laag pitje brandt, terug 
te aktiveren. 

Zeven van de belangrijkste drughande
laars gooiden het zelfs op een akkoordje met 
de regering waarbij ze niet aan de VS kunnen 
uitgeleverd worden. Vijf van hen zijn onder
tussen veroordeeld tot gevangenisstraffen 
van 4 tot 6 jaar. Ander positief nieuws kreeg 
Bolivia uit Peru. Dat land biedt Bolivia, dat al 
meer dan een eeuw van de Stille Oceaan is 
afgesloten, via gedeelten van Zuid-Peru vrije 
doorgang naar zee. De Interamerikaanse 
Ontwikkelingsbank (IDB) heeft reeds een le
ning toegezegd voor het asfalteren van de 
500 kilometer lange weg door het Andesge-
bergte van La Paz naar de kust. 

Paraguay en Uruguay haalden dit jaar 
haast geen Europese krantekoppen. In Uru
guay werd in samenwerking met de Spaanse 
geheime dienst een heel netwerk van de 
Baskische bevrijdingsbeweging ETA opge
rold. Toch werd een aantal van hen door een 
rechter in voorlopige vrijheid gesteld. In Para
guay registreerde men zware ongeregelhe-
den bij de interne stembusgang van de 
Nationale Republikeinse Coloradopartij, die 
de jongste 50 jaar steeds de president aan
duidde. De Coloradopartij die 35 jaar intens 
samenwerkte met de diktator generaal 
Stroessner, overleefde diktatuur aangezien 
haar kandidaat de generaal Andres Rodri
guez, de eerste vrije verkiezingen in drie 
decennia met 75% van de stemmen won in 
mei 1989. Hoe het met zijn opvolging nu 
verder moet blijft een open vraag. Uruguay en 
Paraguay figureren overigens nog steeds in 
het jaarlijkse overzicht van Amnesty Interna
tional aangaande de schendingen van de 
mensenrechten. 

Brazilië haalde dit jaar volop het nieuws. De 
ogen van heel de wereld waren in mei op Rio 

^de Janeiro gericht. Dit vanwege de VN-
milieukonferentie UNCED. Helaas bleek de 
konferentie vooraf een stuk belangrijker dan 
achteraf. De rijke, westerse landen waren nog 
steeds niet bereid het wereldmilieu en de 
Derde Wereld een handje te helpen. Brazilië 
blonk in 1992 uit door een onvoorstelbaar 
lange reeks van schandalen. Vooreerst kwam 
een fraude aan het licht van 4 miljard dollar 
ten nadele van het Nationaal Instituut van de 
Sociale Zekerheid. De daders opereerden 
onder de leiding van een gepensioneerde 
legerkolonel. Een waar schandaal was de 
vrijspraak door een provinciale rechtbank van 
de moordenaar van de milieuaktivist en vak
bondsleider van de rubbertappers Chico 
Mendez. Dit ondanks het feit dat er vijf 

getuigen de moord zagen gebeuren. In eer
ste instantie werd grootgrondbezitter Alves 
da Silva tot 19 jaar veroordeeld. 

Nog erger zijn de doodseskaders die in de 
grote steden Rio, Recife en Sao Paulo straat
kinderen vermoorden. Deze doodseskaders 
bestaan hoofdzakelijk uit politiemensen en 
privébewakers die op deze lugubere manier 
een centje bijverdienen. De opdracht daartoe 
krijgen ze meestal van hotels en middenstan
ders die niet graag zien dat hun klanten door 
de straatkinderen "worden lastig gevallen". 

De film Les Gosses de Rio, een fascinerend 
portret van drie straatjongens uit 1991, ge
maakt door RTBF-regisseur Thierry Michel 
blijft helaas aktueel en is met regelmaat op 
één of andere televisiezender bij ons tq zien. 
Ook Rhea Van der Vloet uit Essen zet zich 
met haar organisatie SOS Kindermoord\/o\op 
in om deze sociale wantoestanden aan te 
klagen. Aan de Brazilaanse ambassadeur 
werden tienduizenden handtekeningen van 
verontwaardigde landgenoten afgegeven. 

Ook Leonardo Boff, vermaard bevrijdings
theoloog maar moegetergd door de plagerij
en van Rome, gaat pastoraal werk verrichten 
onder de straatkinderen van Rio en Petropo-
lis. Hij nam alvast afi jneid van zijn Franciska-
nenorde en vroeg Rome hem uit het pnester-
ambt te ontheffen. 

Eind 1992 kon men stellen dat de veront-

Fernando Collor de Mello werd eind 
september '92 geschorst voor zijn 
aandeel in een Icorruptiezaalt. Hij had 
nochtans voorai lompanje gevoerd 
tegen de l<orruptie. Collor werd opge
volgd door Itmar Franco. (foto AP) 

waardiging van de internationale publieke 
opinie stilaan vruchten begint af te werpen. 
Dat mag ook wel want naar verluidt leven er 7 
miljoen minderjarigen in Brazilië op straat. 
Mogelijk nog schrijnender is het feit dat in 
1992 in Brazilië zowat 13.000 mensen als 
"slaven" leefden en werkten. Ook kindersla-
ven bestaan nog. In het Amazonegebied, dat 
overigens nog steeds aan sneltempo ontgon
nen wordt en vervuild door garimpeiros (ille
gale goudzoekers), arresteerde de politie vier 
bordeelhouders die 55 meisjes tussen de 13 
en 17 jaar gevangen hielden. Ze waren ver
kocht aan de hoogst biedende. De drie man 
sterke politie van het Amazone-stadje Guiü 
CUILI werd fors betaald om een oogje toe te 
doen. Ook dit schandaal kwam zoals zovele 
vooral door toedoen van moedige Braziliaan
se joernalisten aan het licht. 

EINDELOZE SOAP ~ 
Ekonomisch gezien dreigt in Brazilië een 

recessie. Het land 
torst een schuldenlast van 120 miljard dollar. 
En de buitenlandse ondernemers vertonen 
weinig entoesiasme om momenteel in Brazi
lië te investeren. Ook al vanwege de wrange 
nasmaak die de zaak-Collor nalaat. President 
Fernando Collor de Mello werd eind septem
ber '92 geschorst voor zijn aandeel in een 
korruptienetwerk binnen de regering van zijn 
vriend en financier van zijn verkiezingskam-
pagne PC Farias. Ronduit cinisch is dat 
Collor vooral kampagne voerde tégen de 
korruptie. Pikant was bovendien dat de bal 
aan het rollen was gebracht door zijn jongere 
broer Pedro, die prompt door moeder Collor 
uit het familie-imperium gestoten werd. De 
werkelijkheid moet blijkbaar niet onder doen 
voor de eindeloze Braziliaanse soap-series. 

Oorspronkelijk leek het parlement niet erg 
geneigd om op de beschuldigingen in te 
gaan. Maar de maanden durende straatpro
testen van honderdduizenden woedende 
Brazilianen tegen hun korrupte president in 
de straten van Brasilia, Rio en Sao Paulo gaf 
uiteindelijk de doorslag. Collor werd met een 
ovenweldigende meerderheid geschorst en 
eind december afgezet door de senaat waar
na een spontaan volksfeest losbarstte. Al was 
hij het parlement net even voor door s'mor-
gens zijn ontslag te geven... 

Opvolger van de steenrijke, asociale play
boy en aristokraat Collor is de uiterst minza
me en ongekunstelde Itmar Franco. Die won 
alvast het hart van de Brazilianen nadat hij de 
farmaceutische industrie de mantel had uit
geveegd voor haar woekerwinsten. Franco 
waarschuwde herhaaldelijk voor een "sociale 
eksplosie". Hij wil een programma voor ar
moedebestrijding starten dat de komende 
jaren 54 miljard dollar zal kosten. Het geld 
daarvoor zou moeten vrijkomen door de 
belastingontduiking en corruptie klein te krij
gen. In een opiniepeiling van begin januari 
krijgt Franco alvast 80% van de Brazilianen 

l> 
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DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

De foute flessen 
De milieubeweging wil via de ekotaks 
de PVC-fles uit de markt werken. Dit 
zou een ernstige stap zijn in haar strijd 
tegen de chloor-chemie. Maar is die 
strijd verant-woord? Een antwoord, 

deze week in Knack. 

Oplichting 
Het gerechtelijk onderzoek naar de aankoop van 
Amerikaanse obussen voor het Belgisch leger in 
1985 neemt een verrassende wending: veertien 

ambtenaren worden voor de rechtbank gedaagd 
wegens valsheid in geschrifte en oplichting ten 

nadele van de staat. Deze week in Knack. 

Neo-nazisme 
Duitsland is ziek van het extreem rechtse geweld. 
Wat is daar en elders met de samenleving aan de 
hand? Hoe gaat dat land om met springstof als 

vreemdelingenhaat, nationalisme? Het eerste deel 
van de serie" en demokratie op de proef', 

deze week in Knack. 

Film 
"De denk niet dat ze nog in mij geïnteresseerd zullen 
zijn als de sporen van de jaren de overhand krijgen," 

vertelt Cathenne Deneuve in een zeldzaam 
openhartige bui." Dit beroep wens ik mijn grootste 
vijand niet toe." Catherine Deneuve, deze week in 

Weekend Knack 

LANDUIT 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK («4 pag.) 
ELKEWOENSDAT^ 

TE KOOP 

achter zich. Ook de kerk is tevreden. "De 
president spreekt de taal van de mensen en 
zijn daden zijn zoals die van mensen" dixit 
Evaristo Arns aartsbisschop van Sao Paulo. 

ARGENTINIË 
Argentinië beleefde politiek een tamelijk 

rustig jaar. Anderzijds stond de turbulente 
verhouding tussen president Carlos Menem 
en zijn (ondertussen ex-)vrouw heel het jaar 
in de belangstelling. Sociaal loopt niet alles 
van een leien dakje. Ongeveer de helft van de 
gepensioneerde Argentijnen kan niet rondko
men van het karig pensioentje dat de Argen
tijnse staat haar/hem uitkeert. Ook de duizen
den militaire Falkland (Malvinas)-veteranen 
voelen zich door hun landgenoten en de 
overheid in de steek gelaten. Want Argentinië 
beleeft momenteel een ekonomische en psi-
chologische heropstanding en voelt er weinig 
voor om te worden herinnerd aan de neder
laag die het land nu juist 10 jaar geleden 
opliep. Opvallend was het Argentijnse aan
bod om duizenden oosteuropese geschool
de immigranten toegang tot het land te verle
nen. Dit om de verlaten streken weer enigs
zins te kunnen bevolken. Dat er ondanks de 
konservatieve landadel, kerk en militairen 
sociaal toch heel wat veranderde staat buiten 
kijf. Vrouwen rukken op in het parlement en 
onderwerpen als seks en drugs zijn be
spreekbaar geworden. Volgens de psicho-
analiste Eva Gisberti is de belangrijkste voor
uitgang echter "dat je niet meer omver ge
schoten wordt voor je mening I". Toch werd 
op 7 december II. de officiële woning van 
president Menem nog beschoten. 

In Chili is president Patricio Aylwin iets 
voorbij de helft van zijn ambtstermijn. Aylwin 
blijft een voorzichtige politiek voeren om 

stafchef Pinochet, de legerjunta en de buiten
landse investeerders niet voor het hoofd te 
stoten. Er werd wel een verzoeningskommis
sie opgericht om de schendingen van de 
mensenrechten te onderzoeken. Maar dat 
gaat allemaal heel behoedzaam. De Mapu-
che-indianen, die in Noord-Chili wonen krij
gen weinig of geen gehoor i.v.m. hun ge
rechtvaardigde eisen naar kulturele, politieke 
en ekonomische autonomie. Eigenlijk heeft 
het leger, zoals in zovele Latijnsamerikaanse 
landen, nog steeds alle beslissingsmacht in 
handen. Negentien jaar na zijn overleden 
kreeg de Chileens dichter, diplomaat en poli
ticus Pablo Neruda, Nobelprijswinnaar litera
tuur in 1971, eindelijk een staatsbegravenis. 
Overeenkomstig de wens die voorkomt in El 
Canto General, zijn belangrijkste werk, werd 
hij toevertrouwd aan de aarde op het eiland 
Isla Negra. De Chileense bisschoppen ten
slotte lieten zich opmerken door de optre
dens van de Britse hardrockgroep Iron Mai-
den in de ban te slaan. "Satanisch" en met 
een "verderfelijke invloed voor de jeugd" 
luidde de kerkelijke veroordeling. Meteen 
was het zowat onmogelijk nog een geschikte 
koncertzaal in Chili te vinden. 

Ik besluit dit eerder negatieve panorama 
over Latijns-Amerika met een bedenking van 
Etienne Rohaert, eerste opdrachthouder bij 
het Planbureau, waar ik me volledig bij aan
sluit. In een recent inten/iew met het week
blad Markant (1/1/93) zei hij het volgende: 
„Het is mijn overtuiging dat landen en konti-
nenten zoals Latijns-Amerika hun Franse Re
volutie zullen moeten doormaken. Daaruit 
kan zich een gedachtengoed ontwikkelen 
over mensenrechten, vrijheid en demokra
tie". 

Latijns-Amerika heeft nog een lange en 
kronkelende weg voor de boeg. 

Peter Desmet 

•aix'Mé -*ï««**» 

Straatkinderern in Rio de Janeiro. Naar verluidt leven er in Brazilië 7 miljoen 
minderjarigen op straat. ('oto AFP) 
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NOOIT MEER OORLOG /1 

WALSCHAP SCHREEF 
PACIFISME-BIJBEL 

I
N de jaren twintig was Gerard Walsciiap 
(1898-1989) bijzonder aktief in tal van 
literaire en joernalistieke publikaties van 
katolieke huize. Met Frans Deibeke be
paalde hij de koers van Het Vlaamsche 
Land, een in 1919 opgericht, veelgele
zen Antwerps weekblad dat tussen 
Frontpartij en Katolieke partij stond. 
Mede doordat de bisschoppen de pries
ters verplichtten hun abonnement op te 
zeggen, ging het in 1926 ter ziele. 

In 1923 trad Walschap tot de redaktie van 
de Dietsche Warande & Belfort ioe, waar hij 
later zowat de verbindingsman werd met de 
kunstenaarsbeweging De Pelgrim. In 1927 
stichtte hij met pater P.M. Valvekens o.p. het 
op jonge intellektuelen gerichte weekblad 
Hooger Leven dat van bij zijn ontstaan veel 
belangstelling aan de dag legde voor het 
wereldgebeuren. Onder invloed van Wal
schap, een bewonderaar van Mahatma 
Gandhi, werd de hoofdtoon van 1930 af 
duidelijk kritisch anti-militaristisch. 

WONDERJAAR 
In maart 1931 verscheen te Averbode 

Walschaps bewogen pamflet Nooit meer 
oorlog. De eerste druk bedroeg hooguit en
kele honderden eksemplaren. Van de twee
de druk af, verschenen in oktober 1931, 
ging het boekje jarenlang invloed uitoefenen 
op de radikale vredesbeweging. Het werd 
tot aan de vooravond van de Tweede We
reldoorlog herdrukt. Het door de auteur op 
12 maart 1938 aan de arts en letterkundige 
Gustaaf Schamelhout aangeboden eksem-
piaar, bewaard in de Antwerpse Stadsbiblio-
teek, is er een van de vijfde druk. In zijn 
gezaghebbende (maar jammer genoeg on
uitgegeven) verhandeling Voorgeschiedenis 
en ontstaan van pacifistische bewegingen in 
Vlaanderen (1919-1931) - waan/an we voor 
deze achteruitkijkspiegelreeks dankbaar ge
bruik hebben gemaakt - aarzelt Mare La-
mot niet met zoveel woorden te stellen dat 
dit boek onmiddellijk „de bijbel (werd) van 
al wie in Vlaanderen met pacifisme bezig 
was". 

Walschaps Nooit meer oorlog is in feite 
het schoolvoorbeeld van een op het brede 
publiek afgestemde propagandistische bro
chure van hoog niveau waarin principiële 
stellingen hard worden gemaakt aan de 
hand van konkrete gegevens en verwijzin
gen naar de aktualiteit. Gesitueerd in zijn tijd 
en gelet op het komplekse kluwen van de 
pacifistische en anti-militaristische stromin
gen in Vlaanderen gaat het daarenboven 
om een inhoudelijk moedig geschrift dat. 

In onze reeks over het leven van 
het echtpaar Pü-Van Gastel (WIJ 
van 16 sept. tot 16 okt. '92) had 
HenrI-Floris Jespers het o.m. 
over het inhoudelijke belang van 
de brochure NooH meer oorlog 
door Gerard Walschap geschre
ven en in 1931 uitgegeven. Het 
pamflet had een beslissende in
vloed op de Vlaamse Vredesaktie 
van de jaren dertig, het kreeg 
zelfs de betekenis van „bijbel" 
mee. 
Onze artikelenreeks was nog niet 
beëindigd of lezers vroegen ons 
informatie over de inhoud van 
Walschaps geschrift Dus ver
zochten wij H.-F. Jespers meer 
uitleg over het belang van de 
uitgave. 
De Achteruitkijkspiegel die van
daag begint onderneemt een po
ging daartoe... 

aldus M. Lamot, „een klare én geëngageer
de schets van de toenmalige pacifistische 
were/dv/s/e" geeft. Het verscheen daarbij op 
het juiste ogenblik. 

CHEMISCHE OORLOG 
1931 was inderdaad het wonderjaar, het 

kristallisatiemoment bij uitstek in de ontwik
keling van de Vlaamse vredesbeweging. 

Gerard Walschap over de „defensieve 
bewapening": „Men is niet voor de 
vrede wanneer men hem wil handha
ven met een middel waarvan het be
wezen is dat het oorlog veroorzaakt." 

(foto archief) 

In februari van dat jaar werden zowel de 
Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga 
als de Vlaamse Jongeren Vredes Aktie op
gericht. Deze laatste organisatie kende 
spoedig een afsplitsing die een belangrijke 

- rol ging spelen: de Katolieke Vlaamse Jon-
3 geren Vredesaktie. 

' in maart verscheen de brochure Dienst
weigering van e.p. Lauwers. 

In juni diende Ward Hermans een wets-
' voorstel in de Kamer van Volksvertegen-
1 woordigers in, waarbij dienstplichtigen om 
- gewetensbezwaren ontslagen worden van 
t militaire- of hulpdiensten bij het leger en 
- hield Thomas Debacker een anti-militaristi

sche en pacifistische interpellatie. > 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Vlaamsnationalisme en pacifisme waren steeds verbonden, behalve toen zich 
in de jaren dertig in de Vlaamse beweging een stroming doorzette die in 
weerbaarheid en militievorming een uitweg zocht. (foto wu) 

Prof. Maurice Lecat publiceerde een op
hefmakende Lettre ouverte au Premier Mini-
stre, waarin de wetenscliapsman in sterl<e 
bewoordingen een radikaal pacifisme be
leed en het recht op dienstweigering opeis
te. Een aantal dienstweigeraars trok de aan
dacht van het grote publiek. Kortom, het 
pacifisme dat in de jaren twintig, in Vlaande
ren zoals in geheel Europa, zo sterk maar in 
bepaalde intellektuele en artistieke kringen 
tot uitdrukking was gekomen, kende toen 
een doorbraak - een hoogtepunt dat ech
ter ook een keerpunt werd. 

Terwijl tot dan toe Vlaams-nationalisme, 
anti-militarisme en pacifisme als vanzelfspre
kend hand in hand gingen (zij het vaak op 
grond van puur politieke en elektorale be
langen), kwam nu de schelding der geesten 
tot stand, tenwijl zich tegelijkertijd in de 
Vlaamse beweging een stroming doorzette 
die in weerbaarheid en georganiseerde mili
tievorming een uitweg zocht. 

Nooit meer oorlog is opgebouwd volgens 
het voor soortgelijke geschriften toen ver
trouwde schema. Eerst beschrijft Walschap 
de verschrikkingen en de zinloosheid van 
de voorbije oorlog, daarna zet hij de rol in 
de verf van ,,de bloedige internationale" om 
vervolgens de apokaliptische perspektieven 
te schetsen van de komende ,,aëro-chemi-
sche" oorlog (een doemdenkend schrik
beeld dat een ekwivalent was met dat van 
de nukleaire oorlog). Dit alles wordt rijkelijk 
en treffend gekruid met bevattelijke cijferge
gevens en hun tot de verbeelding spreken
de interpretatie. Het cijfermateriaal werd 
vooral ontleend aan het toen ophefmakende 
en door Walschap eerder in Hooger Lever) 
besproken boek van Otto Lehmann Russ-
büldt, De bloedige internationale der bewa
peningsindustrie. 

Nooit meer oorlog is thans niet afzonder
lijk verkrijgbaar (ook antikwaristisch is het 
vrij zeldzaam) doch werd opgenomen in 
deel één van het voortreffelijk door Manteau 
uitgegeven Verzameld werk van Walschap 
(1988, 1009 biz.). Om Walschaps stellingen 
in de verf te zetten en smaak en geur van 
de tijdsgeest op te roepen is het noodzake
lijk er ruim uit te citeren. 

RECHTVAARDIG ? 
In het inleidend hoofdstuk stelt Walschap 

in bewoordingen die niets aan duidelijkheid 
missen, dat over geheel Europa en de Ver
enigde Staten zich een vredesbeweging ont
plooit die „geheel de democratie en het 
betere deel der volkeren verenigt en organi
seert, tegen drie kliekjes die het bestuur 
onzer staten tyranniseren: oorlogsindustrië-
len, hoge militairen en enkele politiekers". 
Jammer genoeg zijn op dat vlak „de katholie
ken niet de oven/i/egende machtsfactor ge
weest die zij moesten zijn", en dit ondanks 
het feit dat het pauselijk gezag zich „duidelijk 
en scherp tegen algemene dienstplicht en 

tegen de bewapeningsijver heeft uitgespro
ken". 

Walschap onderstreept dat wie inzake het 
vredesvraagstuk en de houding der kerken 
beweert dat „de atmosfeer koeler wordt, naar 
gelang men dichter bij Rome nadert", inder
daad gelijk heeft. Hij hanteert daarbij een 
argument dat vaker gehoord wordt binnen 
autoritaire machtsstrukturen: het is niet de 
schuld van Rome, „maar van hen die zich tot 
Rome bekennen, en dit Opperste Gezag 
volgen waar zijn uitspraken gelijk lopen met 
hun nationaal- of provinciaalpolitieke belan
gen, maar het negeren zodra het tegen die 
belangen in spreekt." En hij haast zich er aan 
toe te voegen dat „de inconsequentie van de 
socialisten in 1914" niet minder groot is 
geweest. 

Oorlog voeren is zonder meer misdadig. 
Ook de zogenaamde ,,rechtvaardige oorlog" 
IS een ramp „die wij tot elke prijs moeten 
verhoeden". Oorlog vermijden is immers de 
,,allereerste en zeer dwingende plicht" die op 
katolieken zwaarder dan op anderdenkenden 
drukt. Hij pleit dan ook voor „het herstel der in 
haar zuiver idealisme zeer radicale christelij
ke vredesgedachte". Op basis van dat pro
gramma moet men een macht gevormd wor
den „die hare katholieke vredeseis doet eer
biedigen in het openbaar bestuur". Dit stand
punt is van een „onbetwijfelbare orthodoxie" 
en dient in geheel Vlaanderen rondgedragen 

te worden. Het is immers de taak van de 
pacifisten de massa voor te lichten en op te 
voeden. De „stevige pacifist" is daarbij hij die 
zijn argumenten put in Evangelie en katechis-
mus „en nergens anders". 

Het ware, radikale pacifisme, vooral in ' 
Vlaanderen „hoort eerst en vooralthuis op de 
preekstoel, in de kerk, in de katholieke partij
en en in het katholieke gezin, in plaats van in 
socialistische meetingzaien." 

RECHT EN 
BESCHAVING? 

Oorlog is niet alleen zonder meer misda
dig, maar ook moreel bedrog. „Wij, zegt men, 
hebben gestreden voor recht en beschaving. 
En gezegevierd. Welnu, wat heit heeft dit 
triomf van recht en beschaving gesticht? 
Welk recht en welke beschaving ? Hij heeft 
een Europa geschapen, waarin de haarden 
van twist en opstandigheid menigvuldiger 
gestrooid liggen dan tevoren. Indien het zo
genaamde vredestraktaat bestudeerd ware 
geweest met het uigesproken doel, op de 
kortst mogelijke tijd een nieuwe oorlog te 
verwekken, men hadde niet vernuftiger kun
nen knoeien dan men thans heeft gedaan. 
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Indien de oplossing van internationale vraag
stukken, als die van de Poolse Corridor en de 
Balkan, niet zoveel boze list en moedwil 
bewees, zou men ze kunnen vergelijken met 
de letterzetter die heel zijn kastje in de lucht 
heeft gesmeten om op de grond een sonnet 
van Jacques Perk te bekomen. Centraal Eu
ropa werd ingedeeld en beroofd, op een 
wijze die deze naties onleefbaar maakt. Dat 
de oorlog een strijd was om recht, is de 
laatste waan die men ons heeft benomen. 
Recht was de laatste bekommernis der oor
logmakers, hun doel was buit Onder voor
wendsel hun eigen veiligheid voor de toe
komst te willen verzekeren, hebben de over
winnaars van koloniaal en ander bezit gegre
pen wat ze grijpen konden en de ovenvonnen 
landen gewelddadig in onleefbaarheid neer
gedrukt " 

Oorlog is immers ook materieel bedrog. En 
hij klaagt het „kapitalistisch komplot" aan, de 
„internationale trustering der bewapenings
industrie", waarbij louter ekonomische belan
gen primeren. „Nu begrijpt men waarom de 
liberale partij, de partij der industriëlen en 
financiers, de voorvechtster der militaire be
langen, de verdedigster der militaire budget
ten en waarom hare pers de monopoolhoud-
ster der vaderlandsliefde is. En men begrijpt 
dat er geen oneer in gelegen is, als pacifist 
voor lafaard en landverrader te worden uitge
scholden, door hen wier vaderlandsliefde 
nestelt in de portefeuille." 

DEFENSIEVE 
BEWAPENING? 

De zogenaamde ,,defensieve bewape
ning" vindt geen genade in Walschaps ogen. 
Hij hekelt de katolieken die „de oude heiden
se leus" hanteren si vis pacem para bellum. 
„Zij zeggen: wij willen de vrede vuriger dan 
wie ook, hing het van ons af dan bleef het 
vrede; wij voorzien ons enkel op een onver
wachte aanval; wij bewapenen enkel defen
sief om de aanvaller vooraf de lust te doen 
vergaan. Zo luidt inderdaad de taai van de 
internationale „voorzichtigheid", de moeder 
van de rede- en roekeloze bewapeningen, 
die de vorige oorlog hebben veroorzaakt. 
Maar laten wij ten minste beginnen met de 
dingen bij hun naam te noemen. Ivlen is niet 
voor de vrede wanneer men hem wil handha
ven met een middel waan/an het bewezen is 
dat het oorlog veroorzaakt. Men is niet tegen 
de oorlog wanneer men zich gereedmaakt 
om hem te voeren, en het schijnheilig idioom 
spreekt van alle militaristen. Men is voor de 
vrede en tegen de oorlog, wanneer men 
ontwapent en weigert te oortogen. De rest 
kan niet eens naïef zelfbedrog meer heten, na 
de ondervinding der geschiedenis. Interna
tionale veiligheid kan er alléén komen door 
ontwapening." 

België moet dan ook terzake een voor
beeld stellen en eenzijdig ontwapenen. Wal
schap stelt daarbij zijn hoop in een met-

partijpolitieke massa-organisatie die politieke 
en kerkelijke leiders voor hun verantwoorde
lijkheden stelt, en richt een oproep tot het 
katolieke publiek dat hij daarbij aanspoort 
geen angst te hebben voor geestelijke cen
suur. 

VOORLICHTING 
EN OPVOEDING 

Het komt er inderdaad in de eerste plaats 
op aan de massa op te voeden en voor te 
lichten. De ,,waanbegrippen" die mensen 
vergiftigd hebben, ,,de valse begrippen over 
oorlogseer en oorlogsplicht", „de uitgespro
ken instinktieve hoop dat niet wijzelf, maar de 
anderen zullen vallen" moeten met de wortel 
uitgeroeid worden. Dat „de grote massa" 
door eendrachtige vredeswil de oorlog nog 
steeds niet onmogelijk heeft gemaakt, ,,ligt 
aan hare onontwikkeldheid". 

In zijn idealistische elan aarzelt Walschap 
niet dubieuze argumenten te hanteren. 
„Maar dat oorlog nog steeds mogelijk is, ligt 
vooral aan het gemis aan gemeenschapsge
voel en broederliefde onder de massa. Wij 
jeremiëren dagbladen vol over een paar hon
derd mijnwerkers, die bij hun eerzaam be
roep in een verrassende ramp ontkomen, 
maar op tien jaar tijds zijn we vergeten dat elf 
miljoen mensen zonder nut of doel werden 
kapotgemaakt voor het genoegen van een 
stel politiekers, generaals en industriëlen." 

Pacifisme is een kwestie van ontwikkeling, 
van opvoeding en kuituur, en dat begint in het 
katolieke gezin, waarbij er „een andere al
macht (is) die wij moeten te nutte maken: de 
almacht van de vrouw", aldus Walschap die 
dit tema verder ontwikkelt. „Deze almacht 
immers, de vrouw, beheerst de opvoeding 
van het kind, het uithoudingsvermogen van 

„Wij, zegt men, hebben gestreden voor recht en beschaving. En gezegevierd. 
Welnu, wat heil heeft deze triomf van recht en beschaving gesticht?" vroeg 
Gerard Walschap zich af. ('otó archief) 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

de soldaat in de vuurlinie, de openbare opinie 
in het achterland en het uithoudingsvermo
gen van de natie Wanneer wij ons immers 
uitsluitend beroepen op de geestelijke in
vloed van de vrouvi/, mogen wij bovendien 
ook met vergeten dat zij op kritieke rnomen-
ten praktisch en drastisch zou kunnen ingrij
pen De vrouwen voeren de oorlog door de 
mannen te vervangen in familie en gemeen
schap Er zijn er die munitie maken Er zijn er 
die het landbouvtwerk der mannen overne
men, die hun echtgenoot vervangen in han
del en industrie, die werken in het transport, 
in de publieke diensten, die de aanvullings-
dienst en de toevoerdienst tot het front verze
keren Zodra het militarisme dat thans de 
steun der vrouw aan t verliezen is, ook nog 
hare vijandschap zal gewonnen hebben, zal 
de oorlog op afdoender wijze buiten de wet 
zijn gesteld dan door het Kellogg-pact en de 
andere verdragen " 

PROFETISCH 
In dat perspektief pleit Walschap voor het 

herstel van „het oude gezinsleven, het mid
delpunt van alle gemeenschapsleven , waar
bij de vrouw met langer „gebonden" blijft en 
aan vader en moeder dezelfde rechten toege
kend worden „om over het lot van hun kind te 
beschikken' Van daaruit moet dan „het 
maatschappelijk gezin" opnieuw onderricht 
worden „door aan alle soorten arbeiders 
dezelfde onderscheiding, dezelfde waarde, 
dezelfde liefde, toe te kennen Tot slot en 
bekroning dient „het heilige gezin" in ere 
hersteld te worden „zoals de profeten het van 
ons vroegen, zoals de eerste Christenen het 
ons hebben getoond, door met kinderlijke 
gehoorzaamheid de voorzienigheid van onze 
hemelse Vader te verheerlijken " 

Waischaps boek eindigt met een ven/vijzing 
naar Jezaia „Zij zullen hun zwaarden slaan 
tot spaden en hun spiesen tot sikkelen, het 
ene volk zal tegen het andere geen zwaard 
opheffen en zij zullen geen oorlog meer 
leren' 

De bewogenheid van Waischaps betoog 
heeft overigens iets profetisch De onwankel
bare overtuiging, het rotsvaste optimisme dat 
hij belijdt inzake de macht van het rechtvaar 
dige volk dat „het' met zal laten gebeuren, de 
stelligheid waarmee hij de weg wijst die de 
ware katoliek moet volgen, de intense per
soonlijke betrokkenheid en de bijwijlen 
gloedvolle ven/voording, dat alles klinkt inder
daad meer dan eens als profetentaal 

Henri-Floris Jespers 

V O L G E N D E W E E K : 

HET F R A N S - B E L G I S C H 
MILITAIR A K K O O R D 

PROFETENTAAL 

\n Gerard Walschap Rebel en Missio
naris (Antwerpen, Dedalus, 1990) stelt 
Jos Borre dat de oudere Walschap zich 
de allure aanmeet van „een eenzame 
of „nieuwe Messias" en dat „het laatste 
imago dat Gerard Walschap zich ont
goocheld toedient' dat van „de predi
ker in de woestijn" is 

Welnu, die profetische allures en dat 
messianistisch imago zijn reeds aanwe
zig in Nooit meer oorlog, waarbij Wal
schap zich geenszins ontgoocheld als 
prediker in de woestijn opstelt, doch 
integendeel als de bezwerende woord
voerder en levenwekker in Vlaanderen 
van een katolieke, pacifistische massa
beweging 

„Ik zou willen redenaar zijn om de 
magie van het gesproken woord op de 
massa te kunnen richten Ik zou over de 
oorlog willen schrijven met nog nooit 
gebruikte woorden, zo flitsend en ser> 
sationeel dat niemand ze ooit vergeet", 
aldus Walschap 

Het „profeterende", „messianisti
sche" aspekt van zijn persoonlijkheid 
komt trouwens duidelijk tot uitdrukking 

in een aantal voorspellingen op korte 
termijn die de dokumentaire en histori
sche dimensie van zijn boek nog eens 
kracht bijzetten en de hedendaagse 
lezer konfronteren met vandaag wel 
verrassende en toen ook reeds alleszins 
geëxalteerde inzichten 

Walschap is er van overtuigd dat 
intellektuelen en kunstenaars als het 
ware de natuurlijke woordvoerders en 
leiders van de massa zijn en dat het 
door hen beleden en verspreide pacifis
me bijgevolg zal prevaleren 

„Zoals ZIJ in Vlaanderen de Vlaamse 
beweging hebben ingezet en opgehe
ven tot een volksmacht die nu Brussel 
doet wankelen en sidderen, zoals zij 
het arme Ierse volk hebben gemaakt tot 
een macht die Engeland heeft doen 
begeven, zoals zij Indie en China opsto
ten tot een geweld dat het veel sterker 
Europa terugwerpt, zoals zij altijd in de 
geschiedenis zonder leger, politie, wet
ten of lijfdwang, voor de massa het 
laatste woord hebben gehad, zullen ook 
nu de intellectuelen en de kunstenaars 
over de massa macht gewinnen " 
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BOEKEN 

DE BERG VAN DE EEUWIGE JEUGD 
Eivol liep de zaal toen dr. A.L. Vollemaere 

zijn boek voorstelde getiteld De Mythe van 
Aztian of Op zoek naar de berg van de 
eeuwige jeugd. Dit boek werd deskundig 
Ingeleid door Zuid-Amerikakenner Herman 
Vos. Een dialezing van de auteur zelf voltooi
de het geheel. Echtgenote Renilde Schools is 
de maakster van de prachtige dia's. 

Onlangs keerde het echtpaar Vollemaere-
Schools terug van een fascinerende en 
vruchtbare ekspeditie naar Arizona, Utah en 
New-Mexiko (VSA) met de bevestiging van 
het ontdekken en lokaliseren van de „roots" 
van de Aztekenkultuur, daar waar in feite 
precolumbiaans Mexiko is ontstaan. Het is 
ergens te vergelijken met de ontdekking van 
Troje door Schliemann. 

RIJK STORT 
IN ELKAAR 

Vanuit Aztian en Colhuacan vertrokken in 
het jaar 1064 acht stammen, die na een lange 
zwerftocht van 260 jaar één voor één in de 
Vallei van Mexiko aankwamen. De Azteca 
Mexica, de latere Mexikanen, stichtten in 
1325 hun hoofdstad Tenochtitlan. Toen de 
Spanjaarden in 1519 deze stad binnenvielen, 
hadden de Azteken een enorm gebied onder 
kontrole van in het noorden van het huidige 
Mexiko tot in het verre Guatemala. Dit „rijk" 
stortte volledig in elkaar in 1521. 

Een nieuwe „kuituur" en een ,,nieuw ge
loof' werden opgedrongen en de oude ken
nis werd weggeveegd uit de herinnering van 
de inlanders. Als dusdanig blijven vele vra
gen openstaan, onder meer: „Van waar 
komen de Azteken?". Of anders gezegd: 
„Waar lag het mytische Aztian, de plaats van 
oorsprong van alle Aztekenstammen?". 

MnOLOGISCH 
UITVINDSEL? 

Praktisch alle Mexikohisten geloofden tot 
nu toe dat Aztian, het Moederland van de 
Azteken, nooit bestaan heeft en slechts een 
mytologisch uitvindsel ten gerieve van de 
Azteekse koningen en keizers was. Dr. Volle
maere geloofde wél in het bestaan van een 
historisch Aztian en andere even legendari
sche steden. Dit na lezing en ontleding van 
een aantal etno-historische bronnen, beeld-
manuskripten en kronieken. 

Hij lokaliseerde in mei 1991 achtereenvol
gens Colhuacan „voorovergebogen verblijf
plaats" in de Canyon de Chelly (Arizona), 
Aztian,,plaats van de reigers" aan de samen
vloeiing van de San Juan-rivier met de Colo-

Vanuit Artlan en Colhuacan vertrokken in 1064 acht stammen die na 260 jaar 
een voor een in de Vallei van Mexiko aankwamen. De Azteka Mexika, de latere 
Mexikanen, stichtten Tenochtittan als hoofdstad. Op de foto: de Grote Tempel 
van Tenochtittan. (foto AP) 

rado-rivier (Powell-meer, Utah); een Chico-
moztoc (zeven grotten, in de Cila Cliff Dwel
lings, New-Mexiko). Hij lukte erin om als 
eerste de lange Aztekenmigratie van 260 jaar 
in kaart te brengen. 

INDRUKWEKKEND 
Tijdens het oven/liegen, filmen en fotogra

feren van het schiereiland aan de monding 
van de San Juan River werden grote berghol-
ten, gelijkaardig aan deze van de Cabyon 
Cliff Dwellings ontdekt, die wezen op een 
mogelijkheid tot bewoning. De vliegtocht 
doorheen de Canyon de Chelly, waarbij soms 
op 50 m. van de wanden werd gevlogen, was 
indrukwekkend. Na de vliegtocht volgde een 
landreis van meer dan 3.300 km doorheen de 

Indianenreservaten van Arizona en Utah. 
De drie belangrijkste emigratiesteden van 

de Azteken zijn nu in beginsel met een grote 
zekerheid gelokaliseerd door dr. A. Vollemae
re. Mexiko heeft na vele eeuwen, zijn „roots" 
terug. Een mooi geschenk als afsluiten van 
het Columbusjaar 1992. 

De rol die onze „blanke broeders en zoge
naamde geloofsgenoten" hebben gespeeld 
in het vernietigen van al die hoogstaande 
Indianenkulturen is onvergeeflijk. Dit moet 
blijvend aangeklaagd worden. 

Hilda Uytterhoeven 

- De Mythe van Aztian: op zoek naar de berg 
van de eeuwige jeugd. Dr. Antoon Leon Vollema
re. 263 biz., met vele illustraties. 990 fr. + 90 fr. 
port op PCR 000-1635063-31: Quetzalli vzw, De 
Noterstraat 21, 2800 Mechelen (015/41.98.97). 

29 WIJ - 14 JANUARI 1993 



DE TWEE BESTEN 

H
ET moet worden toegegeven: 
de keuze van de sportman en 
de sportvrouw geeft maar zel
den aanleiding tot diskussie. De 
erelijst spreekt voor zichzelf. Bij 
de heren maakten in de lengte 
van jaren de wielrenners, en 
dan vooral Eddy Merckx, en de 
motorcrossers de dienst uit. Bij 
de vrouwen stonden Carine 
Verbauwen en vooral Ingrid 

Berghmans jarenlang boven de konkurren-
tie. Robert Vandewalle en Sabine Appel-
mans werden ook méér dan een keer lau
reaat. Bij dit duo heeft zich nu Georges 
Jobé gevoegd. De Waal, die samengeteld 
vijfmaal wereldkampioen motorcross werd 
in de kwart- en halfliterklasse, heeft noch
tans „voorlopig definitief" - de ervaring 
heeft ons geleerd dat we niet voorzichtig 
genoeg kunnen zijn - afscheid genomen 
van de topsport. Hij zal in de toekomst zijn 
beste krachten aanwenden om belovende 
jongeren op te leiden. Op zichzelf een lo
venswaardig initiatief dat navolging verdient. 
Maar we willen het eerst wel allemaal zien... 

GEEN VOETBAL 
Annelles Bredael, die in de voorbije we

ken alle denkbare onderscheidingen mocht 
ontvangen, is zover nog niet. Al vindt ze wel 
dat ze teveel van de ene receptie naar de 
andere wordt gesleurd. Het is begrijpelijk en 
menselijk dat de zo vaak miskende roel(s-
t)ers aan soortgelijke okkasionele verleidin
gen niet kunnen weerstaan. In niet-Ollmpl-
sche jaren vergeet men doorgaans hun be
staan. 

De erelijst van de sportman van het jaar 
leidt nog tot één pertinente konklusie: er 
komt geen enkele voetballer op voor. Geen 
Van Moer, geen Van Hlmst, geen Ceule-
mans. Zij waren nochtans de besten van 
hun generatie en genoten internationale 
faam. Ploegsporters wordt deze eer (voorlo
pig ?) nog niet voorbehouden. Maar zij kun
nen zich troosten: de uitstraling en het 
prestige van een Gouden Schoen weegt 
ruimschoots op tegen de erkenning als zo
geheten „beste onder de besten". Zeker nu 
de televisie zich op de trofee van Het Laat
ste Nieuws heeft gestort en rond de uitrei
king een ganse show heeft opgebouwd. 

KLEIN VERSCHIL? 
De strijd om de Gouden Schoen 1992 

kondigde zich anders bijzonder spannend 
aan. Er waren In de voorbije twaalf maan

den geen absolute onomstreden uitblinkers. 
Er was de bevestiging van erkende talenten. 
Er was de kleine Boffin die het ganse jaar 
door een zeer behoorlijk niveau haalde en 
getuigenis aflegde van echte professionele 
mentaliteit. 

Er was doelman Verlinden van Club Brug
ge die voor zijn ploeg vele punten won. 
Keepers hebben het trouwens altijd goed 
gedaan in het jaarlijkse referendum. Jean 
Nicolay, Fernand Boone, Christian Piot, 
Jean-Marie Pfaff en Michel Preud'homme -
deze laatste zelfs tweemaal - waren van
zelfsprekende laureaten. 

Paul Van Himst blijft met vier Schoenen 
anders wel de absolute rekordhouder. Dat 
er tussen de eerste en de laatste triomf van 
de huidige bondscoach vijftien vruchtbare 
voetbalseizoenen verliepen wilde veel zeg
gen. Wilfried Van Moer, die Paul het dichtst 
benaderde en in onmiddellijk rendement 
zelfs geregeld overtrof, won het goud drie 

Rond de {aanwende Is het in de 
sportwereld prijsurtdeling. De 
laureaten worden gevierd. Met 
steeds meer luister. Met steeds 
meer show. Wanneer u deze re
gels leest zal de Gouden Schoen 
zi]n toegeitend. Inmiddels wer
den alvast Annelles Bredael en 
Georges Jobé op het podium ge
roepen. Als sportvrouw en sport
man van het jaar. Het kon onmo
gelijk anders. 

keer in vijf jaar. De glorietijd van het Stan
dard van trainer Hauss. In die ongenaakba
re ploeg van Sclessin speelden in die tijd 
ook kleppers als Christian Piot, Nico Dewal-
que, Louis Pilot, Leon Semmeling en Enwin 
Kostedde. Jan Ceulemans daarentegen 
dankte zijn drievoudige triomf, tussen 1980 
en 1986, vooral aan zijn reeks glansverrich-
tlngen met de nationale ploeg. Voor 1980 
wogen de prestaties in klubverband duide
lijk het zwaarst door. Na Italië '80 kwam 
daarin verandering. De Rode Duivels wer
den het boegbeeld van 's lands voetbal. Ze 
zijn dat vandaag wellicht meer dan ooit. 

Opvallende vaststelliing Is ook dat maar 
weinig buitenlanders ooit de Gouden 
Schoen mochten ontvangen. Johan Bos
kamp en Robbie Rensenbrink waren in 1975 
en 1976 de uitzonderingen die de regel 
bevestigden. De beide Nederlanders voer
den in die jaren hun klubelftal naar de 
landstitel. Boskamp was de trots van het 
RWDM van Jean-Baptist L'Ecluse en Felix 

Annelles Bredael mocht de voorbije 
weken alle denkbare onderscheidin
gen ontvangen. (foto vum) 

Week. Een kleurrijke voorzitter en een ge
dreven trainer die om uiteenlopende rede
nen ,,plots" uit ons voetbal zijn verdwenen. 
Rensenbrink was de beste transfer die voor
zitter Vanden Stock ooit venwezenlijkte. Het 
zou een schande geweest zijn Indien de 
slangenmens nooit de trofee van de beste 
zou hebben gekregen. 

Dat die eer Preben Elkjar Larsen van Lo-
keren werd onthouden is ook vandaag nog 
onbegrijpelijk. De flitsende Deense flankaan
valler zou later op zijn eentje de Italiaanse 
kampioenstitel winnen voor het verder nage
noeg onbeduidende Verona. Hij ging in die 
jaren door voor de snedigste spits van het 
Europees voetbal. Dit maar om te bewijzen 
dat enig chauvinisme ook onze landgenoten 
niet geheel vreemd is... 

Flandrien 
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SPORT 

DANNY DE BIE ONTTROOND 
Danny De Bie is niet langer Belgisch kam

pioen veldrijden en dat is op zijn zachtst 
uitgedrukt toch wel een halve verrassing. 
Internationaal zette de ex-wereldkampioen al 
eerder een paar stappen terug maar dat hij 
ook in eigen land in een „beslissende" veldrit 
zou moeten plooien had niemand echt ver
wacht. Hijzelf vermoedelijk nog het minst. 
Omdat het leven en de ervaring hem wijzer 
hebben gemaakt onthield hij zich van ge
waagde voorspellingen. 

PROBLEEM 
Meer zelfs: hij achtte een „verrassing" niet 

helemaal uitgesloten en die is er dus geko
men in de persoon van Paul Herygers die 
daarmee beloond werd voor vele inspannin
gen in de schaduw. Want een internationale 
topper is de nieuwe kampioen natuurlijk niet. 
Al moet men er wel rekening mee houden dat 
de dertigjarige nieuwe kampioen nog maar 
enkele maanden echt voor zijn vak leeft. We 
hebben echter niet de minste reden tot bluf
fen. In Houthalen konden we nog geen tien 
echte beroepsveldrijders in de wedstrijd te
rugvinden. Het was, is en blijft armoe troef. Er 
melden zich wel een paar beloftevolle jonge
ren maar we beschikken over geen aanwijzin
gen om hen een grote toekomst te mogen 
voorspellen. Dat laatste wordt ook bonds
coach Eric De Vlaeminck venweten. De beste 
ooit wordt niet gespaard. In de voorbije 
dagen was Roland Liboton zijn felste kritikus. 
De meervoudige ex-wereldkampioen uit Ril
laar heeft wel een streep onder zijn loopbaan 
getrokken maar wil nog wel zijn zeg hebben. 

De Vlaeminck waagde zich voor een paar 
jaar wel aan gedurfde uitspraken. Hij meende 
toen te mogen stellen dat ons wielervolk 
vandaag een nieuwe grote veldritkampioen 
zou kunnen toejuichen. Die moest zich „van
zelf" ontwikkelen uit de opleidingsmetoden 
van de bondscoach. Eric heeft ondertussen 
geleerd dat grote kampioenen niet kunnen 
worden besteld. Ze melden zich enkel wan
neer ze er „echt" zijn... De Vlaeminck zou de 
parkoers over het algemeen ook te gemakke
lijk hebben gemaakt. Meer akrobatie, meer 
techniek, meer souplesse, minder macht en 
minder kracht. 

,BIEKE"? 
Veldrijden mocht weinig of niet vandoen 

hebben met veldlopen met een fiets op de 
rug. Zo luidde ongeveer zijn credo. Er viel en 
valt wat voor te zeggen natuurlijk maar voor
lopig heeft die aanpak geen vruchten afge
worpen en mensen en werkmetoden worden 
vandaag uitsluitend beoordeeld op hun resul
taten. Dat is het probleem. 

Danny De Bie trekt in zijn wiel Paul Herygers naar de streep, waar hij zich in de 
spurt liet verslaan. (foto vum) 

Toch moet Eric De Vlaeminck zondag
avond een gelukkig man zijn geweest. Zoon 
Geert werd onvenwacht nationaal kampioen 
bij de amateurs. Hij schudde in de finale de 
nochtans sterk rijdende Mare Janssens van 
zich af... Het moet de De Vlaemincks echt in 
het bloed zitten. Eric, Roger, Geert. Het 
begint stilaan op een sportieve dinastie te 
gelijken. Al moet de zoon van de vader 
natuurlijk nog veel spek eten om echt onder 
de internationale top gerekend te kunnen 
worden. Waar nog bij komt dat zoonlief 

zegde dat hij al enkele maanden zijn eigen 
weg gaat en de tegenstrijdige raadgevingen 
van vader en oom neemt voor... wat ze waard 
zijn! 

Realiteit is dat België momenteel is terug
gevallen in een specialiteit die het ooit volle
dig domineerde. Zonder halve mirakelen zien 
we eind deze maand in Italië geen landge
noot wereldkampioen worden. Ook „Bleke" 
niet al heet het parkoers op zijn maat ge
maakt te zijn. Maar dat werd ook over de 
omloop in Houthalen gezegd... 

EEN ECHTE SCHANDE 
De Great Old kan er natuurlijk met 

verantwoordelijk voor worden gesteld 
maar de supporters van de FC Antwerp 
beginnen meer en meer op de aartsvij
anden van ons voetbal te gelijken. Wat 
de heren er op Sclessin weer van bak
ten. Vuurpijlen richting supporters van 
de tegenstander... Een normaal den
kend mens kan het nauwelijks geloven. 

Ach we weten best dat de harde 
jongens van Antwerp niet de enigen zijn 
die de vrede rond het voetbalveld bijna 
voortdurend in gevaar brengen. De har
de kern van Club Brugge en van Ander-
lecht is ook met van de poes maar wordt 
blijkbaar beter in de hand gehouden. Of 
is dat maar een oppervlakkige vaststel
ling ? Feit blijft echter dat de gewelde

naars van Antwerp met grote regelmaat 
toeslaan. Eigenlijk mag men die hooli
gans, want dat zijn ze, met met suppor
ters vereenzelvigen. Ze aarzelen im
mers niet hun ploeg, voor zover dit 
bezittelijk voornaamwoord hier van toe
passing kan zijn, in diskrediet te bren
gen. Het is hun gewoon om de herrie en 
de amok te doen. Voetbal is daartoe 
blijkbaar een welgekomen aanleiding. 

Misschien bestaat er voor het pro
bleem geen onmiddellijke oplossing en 
is het weerkerend verschijnsel maat
schappijgebonden. Dat zal wel. Toch 
rijst de vraag of de supporters van 
bepaalde klubs met gewoon de toe
gang tot een stadion moet worden ont
zegd. Ook vorig jaar al gingen die 
wilden uit Metropool op de vuist in Luik. 
Sclessin schijnt hun uitverkoren slag
veld en zoiets kan met natuurlijk. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 16 JANUARI ZONDAG 17 JANUARI 
TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale, 
reportagemag , 12 30 Affiche, kuituur, 14 30 
Blood on the Moon, film, 16 00 Première Film & 
Video, filmnieuws, 16 30 TV1 Top 30 ; 17 00 Keily, 
jeugdsene, 17 25 Sleutel, jeugd-aktua, 17 50 Mus
ty, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Gered door de bel, komische serie, 18 40 
Vlaanderen Vakantieland, Vielsalm-Golonfa en 
Zwitserland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 R.I.P., komische serie 
20 30 Verwisselde baby's i, TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Verwisselde baby's II, TV-film 

TV2 
20 30 Grüsse aus WIen, operettekoncert 
21 35 Vuurvogel, José Carreras 
22 55 Les Noces, videomontage Strawinsky's ritue
le cantate 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Flaming feather, film, 14 40 
Explorers, SF-film, 16 30 Super Nintendo, tele-
foonspel, 16 35 Superforce, jeugdserie, 16 55 Su
per Nintendo; 17 00 Super 50; 17 50 Super Nin
tendo; ]8 00 Nieuws, 18 05 Zorro, avonturense-
ne, 18 30 DIerenplezler, kwis, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Mountains of the moon, film 
23 45 Nieuws 
0005 VTM Sport 
0015 Blue city, film 

Ned. 1 
07 30 Alies kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Letterland, familieprogr , 
16 33 Heb Ik iets gemist?, hoogtepunten, 17 21 
Forza TV, jongerenmag , 1 7 48 Boggle, woord
spel, 1815 Sesamstraat, kiezen, 18 40 Ko de 
boswachter; 18 58 Sterkste man van Nederland, 
sportspecial, 20 00 Nieuws. 
20 25 Naked Gun - From the files of Police 
Squad, film 
21 56 Fawlty towers, komische sens 
22 29.Karei, praatshow 
23 18 Borsalino, film 
01 23 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 15 35 Blinde harts
tocht, sene, 16 00 Nieuws; 16 05 Samson, kinder
mag, 16 45 B.O.O.S., jeugdmag , 17 15 Top 40; 
18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, modemag , 1 8 50 
Step by step, 19 20 Melrose Place, gezinssene 
20 10 Heroes of Desert Storm, film 
21 45 Zaterdagavondcafé, komische serie 
2215 Casino Royale, spelshow 
22 45 Joy in love, erotische sene 
23 15 Skybound, luchtvaartserie 
23 40 Countdown iate, popmag 
00 25 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 17 31 De grote meneer kaktus 
show, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 1820 Vroege 
vogels, natuurmag , 18 52 Ungo, woordspel, 
19 2112 Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde 
verhalen, 1950 Flying doctors, sene, 
20 39 Zeg 'ns AAA, komische sene 
21 07 Son|a op Zaterdag, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, klassiek, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sport
middag ; 13 15 Sabine Kleist, 7 Jahre, jeugdfilm, 
14 30 Round the Twist, jeugdserie, 15 00 River 
Kings, sene, 16 001 voor iedereen, familieprogr , 
17 00 Cordon Blue, kulinair mag , 17 30 Beesten-
bos Is boos, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische serie, 
18 35 1000 sekonden, spel- en kookprogr 19 00 
The Cosby Show, komische serie, 19 25 Medede
lingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 De zomer van '45, sene 
21 30 De Pré Historie, Stef Bos 
2210 Vandaag 
22 30 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
08 30 KInderkiub; 08 50 Zondagochtendcar
toons , 09 40 Trivial Pursuit junior, telefoonspel, 
09 45 Schuif af, kinderprogr ,10 40 Quizt't, tele 
foonspel, 10 45 Zondag-Josdag, live-magazine, 
13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag , 14 05 Car
son's law, advokatenserie, 14 50 Mary Poppins, 
film, 17 05 The Heights, sene, 17 50 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 De kinderakademie, show-
progr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spel
progr 
20 00 Meester I, sene 
20 30 Gaston en Leo, humor show 
21 00 Luc, praatprogr 
22 20 The Powers that be, sene 
22 50 Nieuws 
23 10 Tussen de lijnen, sport 
23 40 National geographic explorer. 

Ned. 1 
15 22 De rest is stilte; 16 00 Nieuws, 16 05 
Rondje van het huls; 16 45 Holland festival oude 
muziek '92, klassiek, 17 05 Opium, kunst en kul 
tuur, 17 30 Een koncert gebouwd, klassieke mu 
ziek, 1815 Sesamstraat, maskers, 18 29 Nijntje, 
tekenfilmserie, 18 35 1 for U, jonge televisiema 
kers, 19 00 Abdijen in West-Europa, dok sene, 
19 27 Natuur in eigen land, dok , 20 00 Nieuws. 
20 14 Waku Waku, spelshow 
20 46 Ook dag nog, konsumentenshow 
21 34 Brandpunt, aktualiteiten 
22 13 Vreemde praktijken, sene 

Ned. 2 
1415 Aktüei, Turkse aktualiteiten, 14 45 Spiege 
verkeerd, mediaprogr , 15 30 Het landje van ome 
Kick, dok , 16 00 Nieuws; 16 05 Ziekteverzuim, 
teleac, 1610 Omgaan met stress, teleac, 16 40 
Japans voor begmners, teleac, 1715 Blinde 
hartstocht, sene, 17 40 Op ziekenbezoek, teleac, 
18 00 Nieuws, 1810 Drama in muziek, dok , 
18 50 Candid camera, verborgen kamera, 19 15 
Wetenswaardigheden, teleac, 19 20 Geschiede
nis van het geld, teleac 
19 55 Noble house, serie 
21 30 Het zijn toch weer die Hollanders, opvallen 
de Nederlanders 
22 00 Een hertodom om van te dromen, teleac 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr , 11 00 Mu
ziek op zondag; 12 00 Het Capitool; 12 46 De 
Vara Matinee, klassiek koncert, 18 00 Nieuws; 
1810 Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
2013 Buren, dok 
20 36 The Powers that be, sene 
21 04 Een schitterend ongeluk, praatprogr 

MAANDAG 18 JANUARI 
TV 1 
14 00 KIrstI, het koelemeisje, schooltelevisie, 
14 30 Van Gogh, schooltelevisie, 15 00 Noord
waarts, film, 16 45 Daimond Awards; 17 00 
Grensstad, westernsene, 17 25 Duupje, 17 30 
David de kabouter, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, spelprogr ,19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 20 Ruth Rendeii-misterles, politiesene 
21 20 Alle 5, wetensch mag 
21 50 TV 1 - Denksportkampioen, spelprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 De stad op de bodem van de 
zee, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Ekologisch tuinieren, tuinmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Great Balls of Fire, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
13 50 Cheers, komische sene ,1415 The power, 
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Tekenfilm, 17 05 Happy Days, sene, 
17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 De kotmadam, komische sene 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
21 55 Teiefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 00 Odd Couple, sene 

Ned. 1 
1840 Het klokhuis; 1859 Weg van de snelweg, 
Luksemburg 19 26 Help, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Oude liefdes, spelprogr 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
21 59 Uit de schooi geklapt, sene 
22 28 Cosby show, sene 
22 51 Document, De laatste strohalm, dok 

Ned. 2 
16 00 Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinder
progr , 1711 De Teenage Hero Turtles in Europa, 
tekenfilmsene, 17 38 Telearchief, 18 00 Nieuws; 
18 20 Samen uit, samen thuis, 18 45 Candid 
camera, verborgen kamera, 19 08 Kieskeurig, 
konsumentenmag 
19 33 Tax free, komische sene 
20 02 Love letters, sene 
21 25 Tros Trivlant, spelprogr 
22 13 Tros aktua, aktualiteiten 
22 40 Wegwijzer, verkeersspot 
22 44 Voor de grap, cabaretprogr 
23 09 Het elfde uur, praatprogr 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Buren, 16 25 
4 HAVO, een klas apart, serie, 17 29 Mijn vader 
woont in Rio, 17 55 Wicked Willie, animatie, 18 00 
Nieuws, 1818 The wonder years, sene, 18 47 
Laurel & Hardy, komisch filmpje, 19 08 TVTV, 
19 29 Walter Joris, humor 19 45 We zijn weer 
thuis, dramaserie 
20 14 Een schitterend ongeluk, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
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TELEVISIE 

DINSDAG 19 JANUARI WOENSDAG 20 JANUARI DONDERDAG 21 JANUARI 
TV 1 

14 00 La vie quotidienne, schooltelevisie, 14 30 
Lernexptress, schooltelevisie, 15 00 Tien selcon-
den voor de hei, film, 17 00 Grensstad, westernse
rie, 17 25 Duupje; 17 30 Beestenbos is boos, 
tekenfilmserie, 17 55 Til( Taic; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top score, 
w/oordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 La vie quotidienne, schoolte
levisie, 19 15 Lernexpress, schooltelevisie, 19 30 
Het Capitool, serie 
20 00 Cordon Bleu, gerezen bladerdeeg 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 National geographic, misteries van de mens
heid 
21 30 Nieuws 
22 00 Melo Melo: Verboden liefde, filmserie 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfiie, dok ,14 15 The power, the pas
sion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 05 A country 
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, serie, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 16 55 
Tekenfilm; 17 00 Happy days, serie, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Drie mannen onder één dak, sene 
21 00 Medisch Centrum West, serie 
21 50 Melrose Place, gezinssene 
22 40 Nieuws 

Ned. 1 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 
Survival run, sportspecial, 19 27 Growing Pains, 
serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Pleidooi, advokatensene 
21 19 Avro Televizier, aktualiteiten 
21 59 Birds of a feather, komische serie 
22 31 De stoel, praatprogr 
23 13 Cheers, komische serie 
23 39 Natuurlijk Nederlands, milieuprogr 

Ned. 2 
16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kinderprogr , 16 45 
Zorro, sene, 17 10 Countdown, popmag ,17 45 
Rinkeldekinkei, popnieuws, 18 00 Nieuws; 18 20 
De heilige koe, automag , 1 8 50 Newly weds, 
komische sene, 19 20 Veronica Film & Video. 
19 50 Young guns, film 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatprogr 
23 25 Schoner produceren, teleac 

Ned. 3 

20 34 Europoiis, Stockholm 
21 19 Sessies, komische sene 
21 46 De karakters, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 15 Vijf families en een droom, dok 
00 00 Nieuws 

T V 1 

14 25 Bach and Brocoli, jeugdfilm, 18 00 Dia
mond Awards; 16 30 Samson, kinderprogramma, 
17 30 Postbus X, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 25 Derrick, misdaadserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Geschiedenis van de Islam, dok serie 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, kompu-
terreeks, 19 30 Het Capitool, serie 
20 00 Sportavond, Olimpisch jaaroverzicht 
21 30 Nieuws 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The 
power, the passion, sene, 14 40 Webster, serie 
15 05 A country practice, doktersserie, 15 30 Dy
nasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 16 50 Tekenfilm; 17 05 Happy days, 
serie 17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel
progr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Copy Copy, sene 
21 00 Little treasure, film 
22 30 Nieuws 
22 50 Hill Street blues, politiesene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Avro's Servi
ce Salon, middagmag , 1 7 02 Het gezicht van 
Nederland; 17 16 NCRV-klassiek, 17 45 Boggle, 
woordspel, 18 15 Sesamstraat, eerste/laatste, 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 58 
Sure thing, jeugdfilm, 19 21 Flash back, terugblik
ken, 19 27 Land in zicht, zoektocht, 19 52 Politie
ke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 Touch and die, film 
22 03 Megabrein, kenniskwis 
22 46 Rondje van het huis, mag 
23 32 Bepple, sene 
23 56 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, gezinsserie 16 55 Kinder
krant ; 17 23 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua 
liteiten, 18 00 Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, 
spelprogr, 18 48 50 kamers, jongerenprogr , 
1915 Testpiioot, dok sene, 19 41 De stelling, 
diskussieprogr 
20 17 Peter, sketch 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 30 Antenne: een aparte leerschool, dok 

Ned. 3 

20 25 Per sekonde wijzer, spelprogr 
21 00 Nieuw Amsterdams Peil, sene 
21 10 Het Apeldoornsche Bosch, dok sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag, aktualiteiten 
23 18 Law and order, misdaadsene 
00 05 Museumschatten 

T V 1 

14 00 KIrsti, het koeiemeisje, schooltelevisie, 
14 30 Van Gogh, schooltelevisie, 15 00 Them, SF-
film, 16 45 Diamond Awards; 17 00 Grenssad, 
westernsene, 17 25 Duupje, kindersene, 17 30 
Saartje en Sander, tekenfilmsene, 17 40 Prikbal-
lon, kindermag , 1 7 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top 
Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidkiinik, ziekenhuissene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Gezond ondernemen, infosene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Een dag uit het leven van 
een kind, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, 
sene, 
20 10 Couleur Locale, reportages 
20 30 Tekens: Willi Sitte, portret 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws 
22 30 Over de oceaan, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfiie, dok , 14 15 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 10 Happy Days, sene, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, hipnose 
22 15 Munter, misdaadserie 
2310 Nieuws 
23 30 The Young Riders, westernserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, 17 06 De stoel, praatprogr , 17 48 Boggle, 
woordspel, 1815 Sesamstraat, dnnken, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 De 
historie van de Nederlandse popmuziek 
19 27 Ted' familiespel, spelshow 
20 00 Nieuws. 
20 25 Jessica Fletcher, sene 
21 13 Kenmerk, aktualiteiten 
21 45 Versieren, dok sene 
22 16 Vesuvius, dok 

Ned. 2 

17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 19 
Ik weet niet beter, spelprogr , 1 8 48 Hobby-tv, 
info, 19 13 Black Beauty, jeugdsene, 19 40 Was 
getekend; 19 54 Overal en nergens, de kleine 
zeemeermin, dok 
20 27 Sportvrienden, film 
22 00 Donkere dagen, dok 
22 15 Mission, dok 
22 43 Wat is er aan de hand ?, kunstprogr 

Ned. 3 
20 09 Rhythm & blues, komische sene 
20 36 Bureau Kruislaan, sene 
21 07 De verleiding, rond reklame 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 

33 WIJ - 14 JANUARI 1993 



EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 22 JANUARI 
TV1 
14.00 La vie quotidienne, schooltelevisie; 14.30 
Een dag uit het leven van een l(ind, schooltelevi
sie ; 15.00 Le solell des voyous, film; 16.45 Dia
mond Awards; 17.00 Grensstad, westernserie; 
17.25 Duupje; 17.30 De Freggeis, poppenserie; 
17.55 Tilt talc; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 Top Score; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het park, serie 
20.30 De droomfabriek, wensen in ven/ulling 
21.45 Slissen en Cesar, serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Vincent van Gogh, schoolte
levisie; 19.30 Het Capitooi, sene. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, West-Vlaanderen 
en Lake District 
20.40 Magische werelden: Sjamanen in Tuva/Si-
beriè, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Abdijen in West-Europa, dok. serie 
22.50 Annie Chanovsky goes solo, TV-spel 

VTM 
14.05 Earthfile, dok.; 1415 The power, the pas
sion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A country 
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20 
Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club; 17.10 
Happy days, serie; 17.35 Home and away, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 
Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Fami
lie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.35 De vraag van 1.000.000, kwisprogr. 
21.05 Keys to freedom, film 
22.45 Nieuws 
23.05 Star, filmmag. 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.07 Heb ik iets 
gemist?, terugblik; 16.58 Young Riders, wester
nserie; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesam
straat, beweging; 18.30 Jeugdjoernaai; 18.40 Het 
klokhuis; 18.59 Vrijdagavond vroeg... Van Willi-
genburg; 19.31 Volmaakte vreemden, serie; 
20.00 Nieuws 
20.25 Ambulance, serie 
21.20 Reporter 
21.54 The chief, serie 
22.46 Sporen: Onze man in Kazachstan, dok. 

Ned. 2 
16.00 Nieuws; 16.07 I, Claudius; 16.57 De bal is 
rond, spelprogr.; 17.32 Power play, serie; 18.00 
Nieuws; 18.20 Dingbats, spelprogr.; 18.47 Can
did camera, verborgen kamera; 19.10 Natte neu
zen show, hondenprogr., 19.40 Karaoke. 
20.08 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie 
21.03 Tros TV Show, praatshow 
21.56 Crime time, misdaadmag. 
22.31 Dat willen we even kwijt, column 
22.39 In the heat of the night, politieserie 
23.30 Hamburger HUI, film 

Ned. 3 
19.58 Tegen de muren, dramaserie 
21.00 Wagner op de Dam, koncert 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaai 
22.30 NOVA 
23.00 Gesprek met de Minister-President 
23.10 Schönberg cyclus, strijkkwartet nr. 1 

Dennis Quaid is erg goed op dreef in Great Balls of Fire!, een 
biografisclie film over Jerry Lee Lewis. IMaandag 18 januari op TV 2, om 
22u. 

ZATERDAG 16 JANUARI 

BORSAUNO 
Franse misdaadfiinn (1969) over de 

blitzl<arrière van twee jonge gangsters In 
liet Marseille van de jaren dertig. Alain 
Delon en Jean-Paul Belmondo zijn erg 
goed op dreef in deze prachtige perlode-
konstruktie. (Ned. 1, om 23u.13) 

ZONDAG 17 JANUARI 

MARY POPPINS 
In het Londen van het begin van de 

20ste eeuw krijgen twee eerder stoute 
kinderen een nieuw kindermeisje toege
wezen. Een charmante, schitterende kin
derfilm (1964) met Julie Andrews. (VTM, 
om 14U.50) 

MAANDAG 18 JANUARI 

GREAT BALLS OF FIRE! 
Biografische film van Jim McBride 

(1989) over Jerry Lee Lewis, een van de 
grote rocksterren uit de jaren 50. (TV 2, 
om 22u.) 

DINSDAG 19 JANUARI 

YOUNG GUNS 
Een bendeleider wordt al snel ver

moord en zijn schietgrage adepten stel
len zich buiten de wet om hun baas te 
wreken. Met Emilio Estevez, Kiefer Su
therland en Charlie Sheen als erg geweld
dadige outlaws. (Ned. 2, om 19u.50) 

WOENSDAG 20 JANUARI 

LIHLE TREASURE 
Een al wat oudere stripdanseres (Mar-

got Kidder) hoort van haar stervende 
vader (Burt Lancaster) dat er een schat 
zou begraven liggen in een of andere 
spookstad In Mexiko. Samen met avontu
rier Ted Danson gaat ze op zoek. Amerik. 
avonturenfilm uit 1985. 
(VTM, om 21 u.) 

DONDERDAG 21 JANUARI 

THEM 
Atoomstralingen hebben in de woestijn 

van het zuiden van de VS gewone mieren 
in reusachtige, alles vernietigende mon
sters veranderd. De zwerm rukt op naar 
de bewoonde wereld. Uitstekende SF-film 
(1954) met James Whitmore en Edmund 
Gwenn. 
(TV 1, om 15u.) 

VRIJDAG 22 JANUARI 

HAMBURGER HILL 
Deze Amerik. oorlogsfilm van John Irvin 

(1987) is een rekonstruktie van de histori
sche strijd in Vietnam '69 om de heuvel uit 
de titel, die zijn naam dankt aan het grote 
aantal soldaten dat daar letterlijk in de 
pan werden gehakt. Met Dylan McDer-
mott, Anthony Barrile en Michael Dolan. 
(Ned. 2, om 23u.30) 
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MENGELWERK 

BETERSCHAP WILLY! 

Vanop de luchthaven van Deurne werd Willy Kuijpers, na zijn lichte hartaanval 
in Macedonië, naar Leuven overgebracht. „Wat voorzichtiger zijn, maar 
doorwerken!" waren de eerste woorden van Willy op Vlaamse bodem. Vlug 
beterschap Willy! (foto Mare Cels) 

HERSENBREKER 
Vorige week berichtten we dat de sa

mensteller van de hersenbreker, onze 
Nederlandse medewerker Jan Verdonck, 
en z'n vrouw, betrokken raakten bij een 
verkeersongeval. We sciireven dat de 
hersenbreker wellicht enkele weken niet 
zou verschijnen. Toch is de kans groot 
dat we volgende week opnieuw een op
gave kunnen afdrukken, want Jan Ver
donck liet ons weten dat hij aan de 
beterhand is! In afwachting kregen we 
toch al de stand van de puntenrangschik-
king doorgefaxt, en zoals beloofd volgt 
ook de oplossing van opgave 162. 

OPLOSSING OPGAVE 162 
Horizontaal: 2. voorover; 5. kerstbal; 

8. gedachte; 9. Ilse; 11. nat; 14. kabou-
tertjesoproer; 17. belga; 18. nakomeling; 
19. denneappels; 22. gevarenzone; 24. 
haast. 

Vertikaal: 1. gebak; 2. vakidioten; 3. 
onrecht; 4. optater; 6. egaal; 7. klas; 9. in 
elk geval; 10. storm, 12. krul; 13. kennis; 
15. eland; 16. ten onder; 20. pee; 21. ei 
zo na; 23. neus. 

Jan Poot uit de Sterrebeekstraat 72 in 
1930 Zaventem wint een prijsje, hij 
loste hersenbreker 162 korrekt op. Zijn 
gele briefkaart werd uit de juiste inzen
dingen geloot. 

ALGEMEN 
RANGSC 

De algemen puntenrangschikking tot 
en met opgave 158 luidt, voor wat de 
eerste dertien plaatsen betreft, als volgt: 

/punten voor Jan van Borm (Bornem-
Mariekerke), Marcel Iserentant (Brugge), 
Wilfried Maertens (Izegem) en Gusta Ver-
haegen (Antwerpen). 

6 punten voor Roger Couck (Liedeker
ke). 

5 punten oor Els van Bellingen (Duffel), 
William van Daele (Brussel), André De
smet (Wakken), Linda de Meester (Gent), 
Louis Moris (Herent), Kurt van Sassen-
broeck (Sijsele), Mark van de Walle (Aal-
ter) en Jozef Verhaeghen (Kruibeke). 

SATERDAG 
Zetdulvel: 
Shitlands 

Van den Brande kreeg van 
het Laken een broek 

„Saddammen toffe jongens zijn I" 

Fakteurs hebt>en 
Post-zondagdepressie 

Zetdulvel: 
Luc Van den Uitbrander 

Franse Douane: er zijn grenzen 
aan de ontgrenzing 

Is Hoessein Saddamasochist? 

Servië gooit vrede over 
de Balkan... 

Palestijnen beladen met alle zonden 
van Israël 

Rel van KIng-sIze-formaat 

AHASVERUS 

„Ingeweken sikhs kopen dancing", 
las Ahasverus 
Punjabbedabbedoe I 
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BIOS 

WILLEM SNEERS FILMTOPPERS VAN 1992 
In de periode die het festival van Brussel 

voorafgaat, houden alle filmverdelers hun 
sterkste produkten achter de hand en krijgen 
wij, de recensenten, de gelegenheid om een 
jaarbalans op te maken. Hier is de onze. 

DEN GODA VIUAN 

Deze Deense film van Bille August, reve
leerde de sterke vrouw/elijke ster Pernille 
August, en bewees nog maar eens dat Ing-
mar Bergman een der sterkste auteurs is van 
onze tijd. Terecht in Cannes bekroond. 

DAENS 

Sterke akteursprestaties in deze Vlaamse 
film met internationale allure, die een gelukki
ge pr-man vond in het... Vatikaan. Stijn Co-
ninx kent gewoon zijn vak en L.P. Boon zou 
dit heerlijk hebben gevonden. Welk een ge
voel moet Robbe de Hert bij deze film gehad 
hebben ? 

NABE-NO-NAKA 

Deze rapsodie in augustus komt eindelijk 
in omloop. Akira Kurosawa, anders, maar ook 
mooi. Gevoelige vertolkingen in een film over 
het blijvend geschuldgevoel van Japanse 
mensen, aan de hand van de atoomontplof
fing in Nagasaki. 

HEAR MY SONG 

Gevoelige Britse film over een Ierse tenor 
en het verhaal van een muziekteater. 

UNFORGIVEN 

Clint Eastwood en de ontluistering. Gedurf
de en mooie produktie. 

BOB ROBERTS 

Akteur Tim Robbins maakt natuurlijk deze 
prent over een fiktieve Amerikaanse senator. 
Maar zo'n looptje met de politiek zagen we 
zelden nemen. Heerlijk. 

THE PUYER 

Hollywood in z'n hemdje, met dezelfde Tim 
Robbins. Deze Altman bewijst nog maar eens 
dat hij het niet verleerd is. 

BIHER MOON 

Roman Polanski terug in dat wat hij goed 
is, een sterke erotische triller, met schitteren
de akteursprestaties. 

C'EST ARRIVEE PRES DE CHEZ VOUS 

Deze Waalse produktie, gemaakt met een 
minimum aan geld, verbaasde de internatio
nale filmwereld. Zwarte, cinische kijk op het 
televisienieuws. 

HEARTS OF DARKNESS 

Eleonora Coppola maakte een fascineren
de dokumentaire film, tijdens de opnamen 
van Apocalyps Now. 

Antje De Boeck schitterde in Daens... 

TOUS LES MATINS DU MONDE 

Alain Courneau heeft Jean-Pierre Marielle 
en vader en zoon Depardieu in een cinefiele 
film die komponist Marin Marais henwaar-
deert. 

IL LADRO Dl BAMBINI 

Terecht met de Europese filmprijs bekroon
de produktie, over twee kinderen die in het 
gezelschap van een politieagent alle foute 
maatschappelijke regels aan hun hielen lap
pen. 

HUSBANDS AND WIVES 
SHADOWS AND FOG 

Twee produkties van Woody Allen, twee 
bittere pareltjes over menselijke relaties. 

JFK 

Oliver Stone, auteur en maker van dit 
politiek drama, weet waar hij de mosterd 
moet halen. Hij brandt nog op vele Ameri
kaanse longen. 

THE MIRACLE 

Een gevoelige film, over gevoelige men
sen, met een overschot aan gevoelens. 
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vu VERBIJSTERD OVER KONING EN CLAES 
Na het bekendmaken dat Luc van den 

Brande door de koning op het matje was 
geroepen deelde VU-voorzitter Bert An-
ciaux volgend kommentaar mee. 

De VU-voorzitter is aangenaam verrast met 
de stellingname van de Vlaamse minister
president in het intervievî  met La Libre Belgt-
que Van den Brande treedt de VU-stelling 
voor een ver doorgedreven konfederalisme 
en voor de federalisering van de sociale 
zekerheid bij 

Wel vraagt de VU zich af in hoeverre Luc 
Van den Brande hierin gevolgd wordt door de 
CVP Uit vertrouwelijke bron blijkt immers dat 
er in konservatieve CVP-kringen heel wat 
deining is ontstaan over de uitspraken van 
het Vlaamse staatshoofd De CVP is eens te 
meer dubbelzinnig in haar standpunten 

Zeer groot is ook de verbijstering over het 
standpunt dat minister van Buitenlandse Za
ken Willy Claes innam Blijkbaar blijft de 
'laatste der unitaristen' dapper op post terwijl 

VU-voorzitter Bert Anciaux beklemtoonde na af 
loop van het VU partijbestuur de bezorgdheid met 
betrekking tot de situatie in Ex Joegoslavië 

De VU Vlaamse Vrije Demokreten eist dat aan de 
verschrikkelijke wreedheid waarmee de burgeroor 
log gevoerd wordt, de politiek van uitzuivering, de 
godsdienstoorlog, het gebruik maken van verkrach 
ting als oorlogswapen, de onzinnigheid van het 
uitmoorden op heel korte termijn een einde wordt 
gemaakt 

Een duurzame oplossing voor het konflikt kan 
slechts aan de onderhandelingstafel tot stand ge
bracht worden Daarbij dient men uit te gaan van het 
fundamenteel en demokratisch recht van alle volke
ren op zelfbeschikking maar tegelijk op het respekt 
van alle volkeren tegenover eikaars bestaan en het 
recht op politieke organisatie Naast de ,Rechten 
van de Mens dnngt zich de erkenning van de 
,,Rechten van de Volkeren op 
Hetprinicipevande etnische zuivering kan met als 
oplossingsmogelijkheid aanvaard worden 

Om dit vredesdoel te kunnen bereiken en om 
humanitaire redenen is een krachtiger militair optre
den vandaag echter noodzakelijk Internationaal 
optreden moet vermijden dat we in een onafwend
bare spiraal van verder geweld en oorlogsdreiging 
in Ex-Joegoslavie, Albanië, Griekenland, de Islamiti
sche wereld de GOS enz terecht komen 

Dit militair optreden moet echter aan een aantal 
duidelijke voon/vaarden voldoen Het kan met gaan 
om een militair platwalsen van Bosme zoals de 
Verenigde Staten destijds in Koeweit deden 

Het gaat om een VN-vredesmacht onder het 
kommando van de Sekretans Generaal van de VN 
De VU keurt het optreden van individuele landen af 

Deze vredesmacht moet op zeer korte termijn 
verschillende veiligheidszones kreeren waar vluch 
telingen terecht kunnen 

de evolutie naar grotere zelfstandigheid der 
volkeren aan hem voorbij gaat De houding 
van Willy Claes in de internationale konflikten 
wijst ten andere op eenzelfde voorbijgestreef
de staatsopvatting 

Indien de SP haar kopman in deze zaak 
volgt dan zet deze partij een grote stap 
achteruit in de pril ontstane Vlaamse gevoe
ligheid 

MANTEL DER LIEFDE? 
Evenzeer acht de VU-voorzitter het optre

den van de koning in deze zaak ongepast De 
voorzitter van de Vlaamse Regering dient op 
geen enkele wijze verantwoording af te leg
gen tegenover de koning Hij moet zijn ver
antwoordelijkheid dragen tegenover de 
Vlaamse Regering en tegenover de Vlaamse 
Raad 

Gaat de vorst nu ook het hele PS-bureau 
op audiëntie ontvangen omdat de PS de 

Daarnaast moeten de concentratiekampen bevrijd 
worden 

Daarna moet stapsgewijs overgegaan worden tot 
het bevriezen van de vijandelijkheden Stuk voor 
stuk moeten zones in Bosme door onderhandeling 
of door militaire aktie worden gedemilitariseerd 

Verder pleit VU-voorzitter Anciaux voor het zen
den van VN-blauwhelmen naar Kosovo en Macedo
nië om verdere uitbreiding van de konflikten te 
vermijden 
De geldende embargo's moeten dnngend toege
past worden Ook door EG-partner Gnekenland dat 
zich in feite buiten de solidariteit van de Europese 
Gemeenschap stelt 

Bert Anciaux zet zich ook ten stelligste af tegen de 
houding van Minister van Buitenlandse Zaken Willy 
Claes die zegt dat militair ingrijpen de humanitaire 
akties in het gedrang brengt De huidige onvoorstel
bare wreedheden wegen met op tegen de beperkte 
humanitaire bijstand die nu gegeven wordt 

DE POORTERE 

Met verbazing heeft de VU kennis genomen van 
de houding en uitspraken van de Waalse Minister-
President Guy Spitaels met betrekking tot de Wallo-
nisenng van de Vlaamse ekonomie Spitaels deed 
deze uitspraken naar aanleiding van de inbreng van 
het Waalse Gewest in het textielbedrijf Louis De-
poortere 

De VU stelt vast dat de Vlaamse Regenng een 
gezond en rationeel ekonomisch beleid wenst te 
voeren en dan ook strikte voonwaarden stelde aan 
bedrijven die gebruik wensen te maken van over
heidssubsidie De VU ondersteunt het pnncipe 1f/1f 

De VU IS verwonderd over de houding van het 
Waalse Gewest om een participatie te nemen in 
hogergenoemd bedrijf Het lijkt nogal kras dat het 
Waalse Gewest, dat slechts kan overleven dank zij 

kommunautaire pacifikatie doorbreekt door 
een bi-regionaal statuut voor Voeren te ei
sen '' Of wordt de Waalse arrogantie met de 
mantel der vorstelijke liefde toegedekt'' 

Voor de VU is het Sint-Michielsakkoord een 
degelijke en goede stap in de verdere ont
plooiing van de Vlaamse zelfstandigheid Een 
stap, maar geen eindpunt De VU-voorzitter 
wijst er tenandere op dat de onderhandelin
gen met de federale regering over de niet-
objektiveerbare transferten eerst tot een kon-
kreet resultaat moeten leiden Hierin moet 
nog ernstig werk verricht worden 

Ontegensprekelijk moeten nadien nog be-
langijke stappen komen We mogen ver
heugd zijn dat nu ook politici uit de traditione
le partijen hiervan overtuigd geraken Dit is 
het moment voor de demokratische volksna-
tionalisten om de bakens te verzetten Vlaan
deren moet uitgroeien tot een zelfstandige 
natie in een Europa der Volkeren en Regio's 

Deze historische opdracht zal de VU waar
maken I 

grote financiële geldstromen van Vlaanderen naar 
Wallonië, zich onledig houdt met steun te verlenen 
aan bedrijven in Vlaanderen Past dit misschien in 
een Frans-Waalse strategie' 

Tegelijk klaagt de VU het feit aan dat uit interne 
nota's van het bedrijf blijkt dat de toelevenng 
voortaan vanuit Wallonië zal gebeuren Dit is een 
rechtstreekse aanslag op zo'n 600 arbeidsplaatsen 
onder meer in Stasegem We zijn daarmee ver 
gekomen van vrij verkeer van goederen en dien 
sten I Wil de heer Spitaels hiermee misschien de 
Ekonomische en Monetaire Unie opblazen ' 

IJZERBEDEVAART-
KOMITEE ZOEKT 
SEKRETARIS 

Per 1 september 1993 is de funktie van 
sekretans van het IJzerbedevaartkomitee va 
kant 

Van de sekretans wordt venwacht dat hij 
voeling heeft met de brede Vlaamse bewe
ging en zich wil inzetten (ook buiten de 
,,normale" werkuren) voor de IJzerbedevaart-
gedachte 

De funktie is eerder van admimstratief-
orgamsatorische aard 

Kandidaten melden zich schriftelijk, met 
uitvoerig curriculum en motivenng, voor 1 fe
bruari 1993 bij de voorzitter Lionel Vanden-
berghe, Berkemei 12, 2980 Halle-Kempen 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

lilEsSfii* 
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UIT DE REGIO 

JANUARI 
12 ROOSOAAL: Annemie Van de Casteele over de 
Sociale Zekerheid Van 20 tot 22u in 't Vlot, 
Brusselstraat 27 te Roosdaal Org Vorming en 
Gemeenschap 

16 WOLVERTEM: Nieuw)aarsreceptie Om 19u30 
in zaal Lindeboom, Inde-Wolvertem Gastspreker 
Vic Anciaux Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

22 DIEST: Nieuwjaarsreceptie in het Kultuurcen-
trum Begijnhof, om 20u30 Gastspreker Patnk 
Vankrunkelsven Iedereen welkom Org VU-Diest 

23 WILSELE: 12de VU-Winterfeest, met kaas en 
vleesschotels Vanaf 20u30 in de parochiezaal, 
Bosstraat Wilsele-Putkapel Muziek Pinel Inkom + 
eetmaal 300 fr, inkom alleen 100 fr Inschnjven 
vooraf IS gewenst Org VU-Wilsele 

24 LENNIK: Driekoningenfeest in de parochiezaal 
van Sint-Martens-Lennik Om14u nieuwjaarsrecep
tie, 15u goochelaar A Belga, hondendressuur, en 
Pol Ricour Om 17u Breugelmaaltijd met koffiekoe-
ken en warme chokolademelk en koffie Inschrijven 
voor 18/1 bij Vlaams Ziekenfonds Leda (532 42 51 
- 53216 23) 

24 BERG: Etienne Van Vaerenbergh over de ge
meenteraadsverkiezingen 1994 Van 14u 30tot16u 
in zaal De Vrede Org VU-Kampenhout i s m 
Vorming & Gemeenschap 

26 STEENOKKERZEEL: Etienne Van Vaerenbergh 
over Gemeenteraadsverkiezingen 1994 Van 20 tot 
22u in zaal 't Kraaiennest, Torekensstraat 2 Org 
VU-Steenokkerzeel i s m Vorming & Gemeen
schap 

27 AFFLIGEM: Afschaffing van de dienstplicht 
Moet Ik nog naar het leger'', door Geert De Cuyper 
Van 20 tot 22u in CC Abdij Affligem, Abdijstraat 6 
Org VI Jeugd Pajottenland en Pajottenland Cen
trum I s m Vorming & Gemeenschap 

29 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie van VU-Ma 
chelen Om 20u in het Kultureel Centrum Pellen-
berg Gastspreker VUJO-voorzitter Geert Lambert 

FEBRUARI 
1 HEVERLEE: Statutaire Vergadenng Politieke 
Raad in zaal Alternatief, Ijzerenmolenstraat te He-
verlee, om 20u Agenda Kooptaties Politieke 
Raad, Bijkomende verkiezing Pol Kollege, Verkie 
zing voorzitter en sekretaris Pol Kollege Kanditatu 
ren bezorgen aan Gerda Raskin, Bergstraat 46 te 
Kessel-Lo, ten laatste op 25 jan 1993 

6 HERENT: VU-Dansfeest in de Warotzaal te Wink-
sele, om 20u 30 Muziek MullersGroup Org VU-
Herent-Winksele-Veltem 

VU VRAAGT WERK IN EIGEN STREEK 
VOOR LACSOONS 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Het bestuur van de VU-arrondissement Leuven 
besprak op haar vergadering van 6 januan de 
sutuatie van de melkfabriek Lacsoons in Rotselaar 

De VU betreurt de beslissing van de direktie van 
Lacsoons om de produktielijnen in de Rotselaarse 
i^estiging af te bouwen, hierdoor komen 153 werk
nemers uit het Hageland op straat te staan Boven
dien werd vastgesteld dat tijdens de jongste dne 
laar reeds meer dan 60 personeelsleden vrijwel 
geruisloos afvloeiden Men kan zich afvragen, aldus 
het VU-bestuur, waarom de direktie sinds 1990 
enerzijds ernstige investeringen gerealiseerd heeft 
op het vlak van de automatische kwaliteitskontrole 
en de overschakeling op aardgas, en anderzijds 
*feigert de produktielijn in Rotselaar te modernise
ren In de vestiging van Rotselaar moet het machi
nepark dnngend gemoderniseerd worden De VU 
dringt er daarom bij de direktie op aan om heel de 
produktie van verse produkten in Aalter te centrali
seren, onvenwijld in te trekken en te herzien men 
kan zich afvragen of de omvangnjke investenng van 

LIMBURG 
JANUARI 
15 RIEMST: Nieuwjaarsreceptie van VU-Riemst en 
Nieuw, in Hove Malpertuus te Herderen, om 20u 
Iedereen van harte welkom Gastspreker is alge
meen voorzitter Bert Anciaux 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
15 WONDELGEM: Nieuwjaarsreceptie Om20u in 
zaal De Nachtegaal, Westergemstraat 96 Met dia's 
over de Reims-reis Org VU-Wondelgem 
22 DENDERWINDEKE: Toespraak door Bert An 
ciaux De VU, heden en toekomst Om 20u in 
feestzaal Wima, Denderwindeke Org VU-Ninove 
22 SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie aan
geboden door VU-St Amandsberg Vanaf 20u in 
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Antwerpsestwg 
Gastrede Ere-senator Frans Baert 
24 DEINZE: Nieuwjaarsreceptie in het Brielpavil-
joen Alle leden en huisgenoten zijn welkom vanaf 
11u Org VU-Deinze 
25 DEINZE: FW-Nieuwjaarsontmoeting en etentje 
Kontakt opnemen met mevr Onderbeke, 80 02 14 
29 SINT-GILLIS/DENDERMONDE: Tiende Hutse-
pot Om 19u 30, In de Schuur, Torrestraat 250 fr 
p p (ook koude schotel) Gastspreker Vic Anciaux 
Inschrijven voor 24/1 Org VU-St Gillis/Dender-
monde 
30 STEENHUIZE-WIJNHUIZE: Vlaamse Zang
avond Vanaf 20u in Zaal Casino, Kloosterberg 5 
Org VU-Herzele 

FEBRUARI 
6 LEDE: Jaarlijkse Pannekoekenavond in zaal 
,,Hofsmeer", Lange Haagstraat, Impe-Lede Om 
19u Deelname 150fr Jan Caudron spreekt over 
misbruiken in de gezondheidszorg Org VU-Lede 
6 EEKLO: Mosselfeest, vanaf 19u in Sparrenhof, 
Brugsesteenweg 183 Volw 400 fr , -12j 250 fr Zo 
vlug mogelijk inschrijven met voorafbetaling tel 
77 12 47 (VU-EekIo, sekretanaat. Weverstraat 8 te 
Eekio) Iedereen welkom 

376 miljoen frank met kan gespreid worden over de 
i^estigingen van Aalter én Rotselaar 

WERK IN EIGEN STREEK 

De VU van het arrondissment Leuven beklem
toont het pnncipe van „werk in eigen streek" Dit 
geldt zeker voor het Hageland dat, meer dan andere 
regio's in Vlaanderen, zwaar getroffen wordt door 
steeds stijgende werkloosheid' Nochtans zou de 
aentrale ligging van Rotselaar in Vlaanderen en 
België een rendabele melkophaling en distnbutie 
moeten kunnen garanderen 

Het VU-bestuur van het arrondissement Leuven 
«enst haar solidariteit te betuigen met de 153 
gezinnen die momenteel in het ongewisse worden 
gelaten en de toekomst angstig tegemoet zien De 
VU hoopt vooralsnog dat de direktie van Lacsoons 
voldoende bekwaamheid en beslissingskracht bezit 
om de produktielijnen in Rotselaar te modernisren 
en aldus te behouden 

DELTA-FOTOGRAFEN IN 
MAASEIK 

Onder de noemer Tijdsbeelden stellen negen 
fotografen van de bekende knng Delta van Neeroe-
teren hun recent fotowerk tentoon in de galerij van 
het Kultureel Centrum Achterolmen aan de Van 
Eycklaan te Maaseik Namens de Stad Maaseik zal 
de schepen van Kuituur de tentoonstelling openen 
op vnjdag 15 januari om 20u De tentoonstelling 
loopt tot 20 februan, in de weekdagen is zij open 
van 10 tot 20u en zater- en zondags van 10 tot 17u 

DE VERGETEN 
VERNIEUWING 

De afdeling Latem/Deurie uit Oost-Vlaanderen 
lanceerde in haar regio een verkoopskampanje van 
het boek De Vergeten Vernieuwing van voorzitter 
Bert Anciaux 

Meer dan 250 leden en simpatisanten werden 
aangesproken of aangeschreven Resultaat 41 
verkochte boeken 

Men kan het boek nog steeds bestellen door 
overschrijving van 270 fr (1 eksemplaar - porto
kosten inbegrepen) op rekeningnummer 449-
5595561-96 van Volksunie Latem/DeurIe, p/a Moei-
straat 48, 9830 St Martens-Latem, met de medede
ling „Artikel 270" Mogelijkheid tot foonbankieren 
KB memo Overschrijvingen met mededelingen punt 
6 vrije cijfemnededeling = aantal 1, 2, 3, 4 
bestelde eksemplaren -i- tweede mededeling punt 
8 Artikelnummer 270 

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag 
wordt het boek of de boeken zo snel mogelijk 
toegestuurd 

Bestel vandaag nog het aantal eksemplaren dat u 
verlangt 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
JANUARI 
14 HOVE: Nieuwjaarsreceptie van VU-Hove. Om 
19U.30 in zaal FC Strambam, Oudstrijdersstraat/L. 
Van Lindenstraat. Alle leden en simpatisanten van 
harte welkom. 
15 TONGERLO/WESTERLO: Statutaire vergade
ring van SIVIF-Kempen. Om 20u. in Kapellekeshoef. 
Gratis hutsepot voor alle aanwezigen. 
16 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken, om 20u. 
Inschrijven op voorhand. Org. VNSE. 
16 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie in het KC De 
Oude Pastorie, om 19u.30. Gast: nationaal onder
voorzitter Patrik Vankrunkelsven. Org.: VU-Kapel-
len. 
17 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie in zaal d'Ekster, 
Ooststatiestraat 1. Aanvang: 11 u. Gast: Nationaal 
voorzitter Bert Anciaux. Iedereen welkom. Org.: VU-
Kontich. 
17 WOMMELGEM: Nieuwjaarsreceptie in het bo-
venzaaltje van Den Klauwaert, Dasstraat 23. Van 11 
tot 13u. Gezellige babbel met natje en droogje. 
Org.: VU-Wommelgem. 
19 BERCHEM: Voorstelling Jaarprogramma FW-
Berchem. Om 20LI. in Kult. Centrum. Met koffie en 
gebak, gewoon gezellig. 
20 KAPELLEN: Informatieavond over „Antwerpen 
93 Kulturele Hoofdstad van Europa". Om 20u. in CC 
De Oude Pastorie. Org.: FW-Kapellen. 
21 EDEGEM: Drie Eiken, om 20u.; Dia- en voor
dracht door Guy Marien over „Reis door het heelal". 
Org.: Kulturele Kring. 

22 TURNHOUT: Bruisend Nieuwjaarskoncert met 
het Kempisch Jeugdfanfare-orkest o.l.v. Jean Steu-
telings. Om 20u. in De Warande. Inkom 250 fr., CJP 
en -i-3pas 200 fr. Kaarten: 014/41.69.91. Org.: 
Rodenliachfonds. 
23 TURNHOUT: Bal van het VU-arr. Turnhout in de 
parochiezaal van St.Amands te Geel. Vanaf 19u. 
kunnen er mosselen of kip gegeten worden aan 
demokratische prijzen. 
23 MERKSEM: Gentse Waterzooi Om 19u. in 
lokaal Vlanac, Bredabaan 360. Inschrijvingen en 
info: Guy Calewaert (03/646.66.82). 
27 KAPELLEN: Diavoorstelling ,,Oude kastelen in 
Kapellen", door R. Roelands en H. De Sitter. Om 
20u. in De Oude Pastorie. Org.: FW-Kapellen. 
30 BORNEM-MARIEKERKE: Vlaamse ontmoe
tingsavond. Gastspreker: Bert Anciaux. Muzikale 
attraktie: Zakdoek. Presentatie: Claudia De Proft. 
Onthaal om 19u.30. Om 20u.30 eerst optreden 
Zakdoek. Gratis inkom. In het Parochiaal Centrum 
St.Marie, Omgangstraat. Org.: Vlaamse Kring Bor-
nem. 
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang: 20u. Inschrijving ter plaatse. Deelna
me 100 fr.p.p. Iedereen welkom. 

FEBRUARI 
6 EDEGEM: Jaarlijkse familiekwis. Om 20u. in Drie 
Eiken. Inschrijven op voorhand bij Hilde De Wit 
(449.17.66) of Josee Poppelaars (449.79.01). Org.: 
VU-Edegem. 

RIK STAUSENS OVERLEDEN 
Na een langdurige ziekte is te Geel op de 

vooravond van Kerstmis ffi/cSteusens overleden. Hij 
was amper 52 jaar oud. Rik was samen met zijn 
vrouw een trouw VU-lid en een vaste bezoeker van 
alle plaatselijke aktiviteiten, ook in de jaren dat hij 
reeds ziek was. Zij hebben deze laatste jaren intens 
beleefd samen met hun zoon. 

Bekommerd als hij was om zijn medemens heeft 
Rik zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap in de 
hoop dat anderen geholpen kunnen worden 

Aan zijn vrouw en zoon, die lang aktief was bij 
VUJO, bieden wij namens de VU van Geel ons diep 
medeleven aan. 

Liliane Tops 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE BORSBEEK 
Het gemeentebestuur van Borsbeek gaat over tot de aanwerving van één 

POLITIEAGENT (m/v) 
Belangstellenden dienen hun kandidatuur in te dienen uiterlijk op 8 februari 1993 bij het 
Politie-opleidingscentrum, Noorderlaan 500 te 2030 Antwerpen. 

In de periode februari-mei 1993 zal dit opleidingscentrum bekwaamheids- en selectie-
proeven organiseren (lichamelijke, schriftelijke, psychotechnische en mondelinge proef). 

De geslaagde kandidaten wordt de mogelijkheid geboden zich kandidaat te stellen bij 
ons bestuur voor de betrekking van politieagent. 

Voornaamste toelatings- en aanwen/ingsvoonwaarden; 
- minimum 18 jaar - maximum 35 jaar oud 
- diploma hoger secundair ondenwijs 
- gestalte: mannen minstens 1,63 m. - vrouwen minstens 1,60 m. 

Bijkomende inlichtingen, informatiebrochure en sollicitatieformulier kunnen tijdens de 
kantooruren bekomen worden bij de Heer Politiecommissaris, J. Reusenslei 9 te 2150 
Borsbeek, tel. 03/321.17.00. 

ONTDEK HET 
MOOISTE VAN DE 
VOERSTREEK 

In de reeks Bouwen door de eeuwen 
heen in Vlaanderen verscheen onlangs 
het deel over het kanton Voeren. De 
reeks is ondertussen een monumentale 
verzameling van 28 kanjers van boeken 
geworden waarin al de merkwaardige 
gebouwen per provincie, per arrondis
sement en nu ook per kanton worden 
vermeld en beschreven. De jongste telg 
is nu het geliefde kanton Voeren. 

Het is opnieuw een prachtige uitgave 
geworden waarin honderden gebou
wen van de 6 Voerense dorpen bouw
technisch en kunsthistorisch worden 
beschreven en gesitueerd. Het biezon-
dere aan de reeks zijn de talrijke illustra
ties zodat de zoeker de aangehaalde 
plekjes en huizen met huisnummer en 
al de visu met de teksten kan vergelij
ken. Dit is inderdaad een nooit geziene 
en onmisbare dokumentatiebron voor 
iedereen die van de Voerstreek houdt 
en deze wil (her)ontdekken. 

Johan Sauwens leidt het werk in, het 
telt 336 biz. en meer dan 500 illustraties 
in zwart-wit en in kleur, kaarten, plannen 
en schetsen. 

Er zijn op dit ogenblik reeds 28 van 
dergelijke boeken over Vlaanderen be
schikbaar, een hele biblioteek dus. Zij 
zijn in hun geheel of gedeeltelijk bij 
uitgever Brepols, Steenweg op Tielen 
68, 2300 Turnhout, nog steeds verkrijg
baar. 

• Bouwen door de eeuwen lieen. Kanton 
Voeren. Frieda Schlusmans(red.) Ultg. Bre
pols 336 bIz. 1.395 fr. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
14 BRUGGE: Filip Crul (ekspert-restaurateur) 
spreekt over „Restauratie en wetenschappelijk on
derzoek van schilderijen m b t intern kunstbeur
zen" Om 20u in De Gulden Spoor, 't Zand 22 
Org Informativa 
17 BISSEGEM: Nieuwjaarsreceptie van het VU-arr 
Kortrijk Alle leden en simpatisanten zijn welkom 
Om 11 u in het Ontmoetingscentrum De Neerbeek, 
Vlaswaagplein, Bissegem Spreker is VUJO-voorzit-
ter Geert Lambert 
18 WERVIK: Kaartnamiddag Org. VWG-Wervik-
Geluwe-Komen 

19 ROESELARE: in zaal Rolanus om 19u30 
debat ,,Herverkaveling van het politieke land
schap" M m V Paul Van Grembergen (VU), André 
Denys (VLD), Jaak Gabriels (VLD) en Luc Martens 
(CVP) 

21 KORTRIJK: Migratie in Europa Voordracht door 
Paula D'Hondt In Kredietbank, Leiestraat 21, om 
20u Org H Brugmans Kring 
21 MENEN: Volksuniemeeting voor leden, militan
ten en Vlaamse simpatisanten Met nationaal voor
zitter Bert Anciaux In Ontmoetingscentrum 't Ghe-
landt, Waalvest, in de voordrachtzaal, om 20u 
Inkom gratis 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 45-jange dame perfekt tweetalig 
met A2-diploma Handel met bijkomend diploma als 
expert-comptable, met 30 jaar dienst in dezelfde 
firma in boekhouding en behandelen van bestellin 
gen en verzendingen zoekt betrekking in Brusselse 
of omgeving Voor verder info senator dr J 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal, 
tel 02/569 16 04 OF 02/515 87 09 

- POËZIE - Voor Poëzie en Kleinkunstprogram-
ma's over vrede en Vlaanderen, daklozen en de 
hefde kan u beroep doen op dichter-kleinkunste-
naar Jean-Pierre Roosen via het Vlaams Instituut 
voor Kunstzinnige Vorming Volgende avondvullen
de programma's zijn beschikbaar tegen 5 000 fr 
(verplaatsingskosten inbegrepen) Op het kruis
punt van vrede en Vlaanderen, Gedachtenloopjes 
zacht hardt (over het vinden van zichzelf via de 

liefde) Ook korte bijdragen tijdens een studiedag, 
receptie of andere bijeenkomsten zijn mogelijk 

Vlinkofoon, p/a Vlink, Limburgstraat 92, 9000 
Gent Tel 091/23 01 36 (24u /24u), fax 
091/25 85 08 

- GEZOCHT - Vrouw ("26 09 65), industneel 
ingenieur, richting mechanika Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920373 Voor inlich
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae-
renbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u ) 

— GEZOCHT — 25-jarige viertalige bediende met 
Al expeditie diploma, met kennis van informatika, 
vnj van militaire dienst, zoekt passende betrekking, 
bij voorkeur m het Antwerpse Hij is beschikbaar 
voor onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtin
gen burgemeester L Van Dessel (03/481 76 15) 

ADVERTENTIE 

B O K R I j K „AANWERVING COMMERCIEEL DIENSTHOOFD" 

De V z w ,,HET DOMEIN BOKRIJK is als recreatiepark een van de grootste toeristische attracties in 
het land In het kader van een herstructurering van de diensten gaat de Raad van Bestuur van de 
v z w over tot de aanwering van een 

COMMERCIEEL DIENSTHOOFD, 
belast met de coördinatie van de activiteiten op tiet vlak van promotie, sales en animatie. 

profiel 
Wi| venwachten van de kandidaat 
- een uitstekende algemene culturele ontwikkeling 
- zeer sterk klantgerichte attitudes 
- een commerciële geest 
- grote creativiteit 
- kwaliteiten op het vlak van plannen en organiseren 
- zeer goede talenkennis 
- een inspirerende en motiverende houding t o v de personeelsleden 
voorwaarden 
- de kandidaat moet minimum ongeveer 30 jaar zijn 
- de kandidaat moet in het bezit zijn van een diploma van licentiaat in de communicatiewetenschap

pen of van een A1-diploma marketing 
- er wordt vooral belang gehecht aan een relevante en/aring in een publieksgerichte organisatie 
- bereid zijn deel te nemen aan een selectieproef 
- bereid zijn zich in de provincie Limburg te vestigen 
Kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae, waarin vooral de ervaring sterk 
benadrukt dient te worden, dienen voor 20 januari 1993 gestuurd naar het domein Bokrijk, 3600 Genk, 
t a V de domeinbeheerder 

22 WERVIK: Nieuwjaarsreceptie voor VU-leden 
Gasthof 't Kapittel 
25 WERVIK: Wandeling in Wen/ik Org VWG-
Wen/'k-Geluwe-Komen 
27 ROESELARE: Nieuwjaarsreceptie, apentieftuin 
en voorstel programma '93, om 19u30 in de H 
Verrieststraat 4 te Roeselare Inkom gratis Org • 
Vlanajo vzw West-Flandna 
27 DEERLIJK: Animatienamiddag in Rustoord H 
Familie, van 14 tot 16u Org VU-Deerlijk 
28 KORTRIJK: Voorlichtingsvergadering over het 
verkeersplan in de Kortrijkse binnenstand met ir 
Vandewinckele (Sted Verkeersdienst) en mr De 
Schaepmeester (VU-fraktieleider) Trefcentrum 
West-Flandna, om 20u Org VU-Kortrijk 
29 IZEGEM: VU-feest met avondmaal Gastspre
ker gewezen senator Walter Luyten Info en in-
schnjving bij VU-bestuursleden-lzegem 
30 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest van VU-Roesela-
re Meer gegevens volgen 

FEBRUARI 
1 WERVIK: Bedrijfsbezoek aan Levi's Org VWG-
Wervik-Geluwe-Komen 
5 KOEKELARE: Ledenfeest Kaasschotel aan 250 
fr Vanaf 20u 30 in zaal Amfora Spreker is nationaal 
voorzitter Bert Anciaux Info en inschrijving bij VU-
KoBkfilsrs 
7 WEVELGEM: Ledenfeest VU-Groot-Wevelgem, 
met toespraak door Paul Van Grembergen Pint-
haantje met frietjes en gronten, koffie (400 fr, -12j 
200 fr) Aperitief aangeboden door de afdeling 
Inde Gouden Fazant, Grote Markt 18 Inschrijven en 
info G Debel (056/41 1719) 

W B EN DE POLITIEKE 
HERVERKAVELING 

Op 19 januan organiseert de Vlaamse Volksbe
weging van het arrondissement Roeselaere-Tielt 
een debatavond over de aktuele problematiek van 
de zgn ,,herverkaveling van het politieke land
schap" Misschien is dit met onmiddellijk een tema 
waarover de WB zich moet beraden, maar het leek 
de initiatiefnemers belangrijk dat een organisatie uit 
de ,,Vlaamse Beweging", alhoewel partijpolitiek 
onafhankelijk, zich toch gaat bezighouden met 
tema's die het louter kommunautaire overstijgen 

Zegden hun medewerking toe Andre Denys, 
fraktieleider VLD in de Vlaamse Raad, Luc Martens, 
GVP-senator en oprichter van het Chnstendemokra-
tisch Forum, Johan Vande Lanotte, SP-woordvoer-
der van de Domino groep, Paul Van Grembergen, 
fraktieleider VU in de Vlaamse Raad en Bob Van 
Haverbeke, VLD-lid en lid van het IJzerbedevaartko-
mitee Luc Neuckermans van De Standaard mode
reert 

Het debat gaat door om 19 30 uur in zaal Rolanus, 
Ardooisesteenweg 250 in 8800 Roeselare 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw ("29 07 70), hoger secun
dair ondenwijs, afdeling personenzorg Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel O/Ref 920157 Voor 
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh, 02/519 86 94 (7u30-15u) 

- GEZOCHT - Vrouw ("25 01 66), kwalifikatiege-
tuigschrift snit en naad Zoekt werk in de omgeving 
van Brussel O/Ref 920103 Voor inlichtingen 
Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519 86 94 (7u30-15u) 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
V 050/20.08.50 
algemene decoratlewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

, ^ DEVRIESE ^ , 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

k.baan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 ,'' 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

nv de vynnne-fabrisac 
< 

~^ / mlgrostraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enve loppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

SCHOENEN 

NERDINEL^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCHSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMIICIV 

fTËKÏÏl 

BAMA 

adidas 

G U M A 

(Oabor) 
dioaoia 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Grote keus in 

MEPHISTO'H 
wandelschoenen 
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GRENDELONRECHT AMNESTIE 1993 
De mensen van het Halle-Vilvoordekomitee 

noemen zich het „laatste carré" en beweren 
dat zij na de goedkeuring van het Sint-
l\/lichielsakkoord, nog meer zullen moeten 
vechten voor de Vlaamse belangen. 

En gelijk hebben zij, want als gevolg van de 
Grendelgrondwet (70-71) kan de Vlaamse 
Beweging geen 100 % Vlaams recht meer 
verwerven zonder de instemming van de 
Franstaligen. 

Na Sint-Michiels moet er o.a. hard gevoch
ten worden om het onrecht van 1970-71 
ongedaan te maken, zodanig dat bij de 
besprekingen over ,.boedelscheiding" -
voor de notaris dus - de Vlaamse Raad kan 
eisen dat de oneerlijke gevolgen van het 
grendelonrecht worden ongedaan gemaakt. 

Als het Halle-Vilvoordekomitee zich, na 
Sint-Michiels, mét de volledige Vlaamse be
weging wil inzetten dan sta ik achter hen. Niet 
alleen ,,per bnef', maar ook politiek, als 
hardnekkige volksnationalist. Voor duizen
den betekent dat: vrijheid, vrede, verdraag
zaamheid; de moderne vertaling van het 
testament van de Frontbeweging. 

Tot slot beveel ik alle nationalisten dat ze 
,,even voor het slapen gaan" eens zouden 
een vergelijking maken tussen het Vlaande
ren voor de VU bestond en het Vlaanderen, 
als Sint-Michiel verworven zal zijn. 

En verschil van dag tegen nacht. 

F.S., Oostende 

ANMERPEN 
Wanneer men in een kast één goede appel 

legt bij twee rotte appels, dan is het nog nooit 
gebeurd dat die ene goede appel de twee 
rotte appels heeft goedgemaakt. Integen
deel. 

Wanneer „de-mensen-van-Antwerpen" nu 
eindelijk de niet-geapprecieerde CVP-SP-
koalitie zagen vallen, was het bijna als een 
ontstentenis te moeten vaststellen dat het de 
VU was die deze koalitie overeind hielp. Niet 
door een voor de stad nodige konstruktieve 
oppositie, maar wel als mede-bestuurder. 

Dit zal, mijns inziens, de VU bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen niet in dank 
worden afgenomen door de Antwerpenaren, 
welke nog altijd niet beschaamd zijn zich 
Antwerpenaar te noemen. 

Piet Hoeben, Schilde 

Kerstmis 1992 - Nieuwjaar 1993: weer 
geen amnestie! 

België spant de kroon in Europa inzake het 
uitblijven van amnestie. De politieke leiders in 
dit land die deze gerechtvaardigde eis tegen
houden moesten zich schamen. We hopen 
dat de Vlaamse regering aantoont dat het 
anders kan. Prof. Luk Huyse spreekt in zijn 
boek „Onverwerkt Verleden" hieromtrent: 

het is tijd om definitief af te rekenen met de 
sociale en menselijke gevolgen van de re
pressie". 

Tot wat haat en onverzoenlijkheid leiden 
kan hebben we mogen ervaren in Rekem 
waar voor de tweede maal een laffe aanslag 
werd gepleegd op het monument van Frans 
Kusters. Dit is ongelooflijk en walgelijk. 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de le^rsrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand In, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

Wij blijven pleiten voor amnestie, voor 
begrip en verdraagzaamheid. Dit heeft Vlaan
deren, dit heeft Europa, dit heeft de wereld, 
broodnodig I 

W. Rosiers, 
voorzitter IJzerbedevaartl(omitee 

gewest Maaseik 

ONTFATSOEN 
In 't Pallieterke van 18 nov.j.l. stak schrijver 

Sp. eerst de loftrompet uit naar de nieuwe 
liberale partij van G. Verhofstadt. Verder 
meldt hij dat Herman Candries (fraktieleider 
van de Volksunie) bovenaan de lijst staat van 
de nieuwe toetredingen tot de VLD. 

Als Sp. de moeite wil doen om het week
blad WIJ in te kijken, dan zal hij in de nrs. van 
20 nov. en 18 dec. j. l . kunnen vaststellen dat 
dhr. H. Candries een flinke verdediger is van 
de standpunten van z'n partij. 

't Pallieterke kan wel geestig doen, maar 
iemand ten onrechte de stempel van overlo
per naar een andere partij geven en mensen 
kleineren (zoals Bert Anciaux en anderen), 
getuigt niet van politiek fatsoen en strekt een 
blad en de steller niet tot eer. 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

BANK VOORUIT 
De reakties op de Franstalige beeldzijde 

van het nieuwe bankje van 10.000 fr. zijn 
begrijpelijk, doch niet verantwoord. Het Ge-
zellebriefje van 5.000 fr. heeft Nederlands als 
voorrang, de briefjes van 1.000 en 500 beide 
Frans, het 100-tje weerom Nederlands. Men 
moet eerder een manende vinger opsteken 
naar de Posterijen in dit land, die, bij uitgifte 
van een speciale reeks postzegels, voor meer 
dan de helft van die uitgiften de Franse 
voorrang verlenen aan de hoogste postwaar-
de; de aanduiding Belgiën komt hoogst zel
den voor. 

In Zwitserland is de meertaligheid op voor
treffelijke wijze afwisselend op de bankbrief
jes aangebracht: Duits en Retro-romaans op 
de beeldzijde van de 10, 50 en 500 CHF, 
Frans en Italiaans op die van 10,100 en 1.000 
CHF. 

Eindelijk is bij ons de taal van onze oostelij
ke landgenoten op een bankbriefje versche
nen. Bank-je vooruit voor de Nationale Bank I 
Hopelijk gaat die tendens verder wanneer 
men de reeks bankjes vernieuwt, inklusief 
met de waarden van 200, 2.000 en 20.000 fr. 

En waarom niet laatstvernoemde hoge 
waarde ontwerpen en uitgeven ? Daar repten 
de media geen woord over. Er is kennelijk 
nood aan zulke hoge coupures: sinds meer 
dan 25 jaar heeft Duitsland een briefje van 
1.000 DM, Zwitserland eentje van 1.000 CHF; 
sinds enkele jaren hebben de Oostenrijkers 
een mooi Mozartbiljet van 5.000 ATS en onze 
noorderburen een 1.000 NLG in omloop 
(overigens zijn de Nederlandse bankbriefjes 
hét toonbeeld van een goed beleid, grote 
cijfers en sterk verschillende kleuren, dus 
goed herkenbaar voor minder goed-ziende 
mensen of bij gebrekkige verlichting). 

Toevallig landen met een „sterke" munt, in 
tegenstelling met slechts een Franse 500 
FRF, een Britse 50 GBP, een Italiaanse 
100.000 ITL en zelfs maar 100 USD In de VSA 
als hoogste waarden. 

Wachten dus op een nieuw bankje van 
20.000 fr., met Nederlands/Duits aan de 
beeldzijde en gedrukt in een felle kleur. 

Herman A.P. Wilms, Vorst-Brussel 
\ 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^ , , , j i J ^ / - ^ / i ? ^ S ' ^ S ^ ' ^ « ^ 
Zitpla.itbcii Iccst-
zanl voor 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale pri|zen - loe-
rlstenmenu 295 Ir, 

— Camb/iiMus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

_MlfVl2/fe. 
JE 

Adverteren in WIJ 

rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen vcwr groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak nnet traditie 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alverir>gem 

tel 058/286 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken é, la carte en 6 menu s van 695 fr tot 1600 fl* 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepe^te menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli)kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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Bij ons varen uw bankzaken de juiste koers. 

Want we zijn groot geworden in tiet land waar 

u leeft. We begr i jpen u beter dan wie ook, 

geven gepast advies over geld en verzeke

ringen, en zijn de geschikte vertrektiaven voor 

uw internationale ambit ies. De Kredietbank. 

De drijvende kractit van tiier, die u veilig naar 

de toekomst loodst. 

T h u i s b i j d e b a n k v a n h i e r 


