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AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en Trucks
Verdeler
VOLKSWAGEN

Adverteren in WIJ
rendeert

Tel. 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

02/219.49.30

AUDI - PORSCHE 944

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

Probeer eens!

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

Kostuums naar maat

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75
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N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

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

PVBA

Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

SCHOENEN
NERDI^EI^

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

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

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
Jjaan brugge-oostkamp,
s. 050/35 74 04 >

DOCKSIDES

AIGLE
TRETORN
ROMIKA

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel. 053/70.06.64
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Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY
Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96

drukkerij

U bent van harte welkom bij

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89

/
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dendermonde
082/42 33 04 - 42 39 16
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WEEK-END
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MEPHISTO'W
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EERST DIT

GOUD WAARD
ET incident-Van den Brande is een leerrijk en
heilzaam moment geweest waaruit de nodige
lessen moeten worden getrokken Er borrelden
plots zoveel elementen naar de oppervlakte dat het
nuttig blijft ze een na een te ontleden en met te
vergeten De koning is het veld ingestuurd door
een omgeving die geen voeling heeft met het
politieke leven in de regio's van dit land „Misbruikt" schreven wij vorige week In hoeverre het
ongelukkige optreden een samenspel van Franstalige politieke partijen met dito financiële kringen
was, of een éénmans initiatief, doet met zoveel ter zake In alle
geval waren het mensen die de gewestvorming met genegen
zijn en zich geen fluit aantrekken van de nieuwe staatsstruktuur van dit land
Natuurlijk nodigt de koning uit wie hij wil, raadpleegt hij naar
eigen goeddunken Te veel elementen wijzen er op dat ,,de
uitnodiging" van Luc Van den Brande en Herman Van
Rompuy géén toevalligheid was, het was ,,een politieke
daad", een inmenging met een reukje aan
Het Hof heeft, toen de staatshervorming in de maak was,
nogal hautain alle interesse voor de gewesten afgewezen en
wou er mets mee te maken hebben, het
moet er nu ook maar mets mee te
maken hebben Als puntje bij paaltje
komt draait het anders uit Wie aanvaardt dat de gemeenschappen zelf
wetten ontwerpen, stemmen en afkondigen en uit eigen midden ministers
aanduiden moet nu ook aanvaarden
dat die gemeenschappen hun eigen
weg gaan Anders dient de hele staatshen/orming tot mets
De koning, zo wordt beweerd, is
tussenbeide moeten komen omdat hij
het laatste bindmiddel tussen de gemeenschappen zou zijn In de veronderstelling dat dat waar zou zijn moet
Boudewijn ook aldus handelen, hij zou dus eerder moeten
„binden" dan een hele gemeenschap tegen zich in het harnas
jagen
Graag citeren wij in dat verband de Waalse publicist José
Fontaine die ooit verklaarde „Wat is dat voor een achterlijke
redenering te zeggen dat de vorst het enige bindmiddel
tussen Walen en Vlamingen is '^ Daardoor beledigt hij beide
volksgroepen Als Waal ben ik best zelf in staat om met mijn
Vlaamse buur een goede verstandhouding op te bouwen,
daar heb ik Boudewijn met voor nodig "
Men kan zich de vraag stellen waarom dit land Boudewijn
dan nog wel nodig heeft'' Het parlementair debat van maandag j I heeft geen fundamenteel antwoord gegeven op deze
vraag Het heeft wel de noodzaak van zo'n diskussie aangetoond, want men kan de staatsstruktuur van dit land met
hervormen zonder ook met ten gronde over plaats en rol van
de monarchie te spreken
De rel heeft ook geleerd waar de ,,ware" Jakobussen zitten
Over de reakties van de Franstalige partijen hebben wij het
verleden week reeds gehad Ook de heer Frangois Penn heeft
gemeend te moeten spreken Hij had het zelfs over het
uiteenvallen van België, iets waar Van den Brande met over
heeft gerept
Pijnlijk waren de reakties van de SP'ers Vandenbroucke,
Claes en Willockx Niet alleen deden zij hun partijgenoten in de

Vlaamse regering het gezicht verliezen maar bovendien bewezen ZIJ nog maar eens dat de socialisten het missen van de
Vlaamse trein ingebakken zit En hoe moet Louis Vanvelthoven zich de jongste dagen met de nagels hebben gebeten'?
Hoe vernederend klonk de reaktie van AGV-voorzitter Willy
Peirens*? Zijn woorden waren meppen rond de oren van die
CVP- en ACV-leden die zich voor een Vlaamser profiel van hun
partij en vakbond uitspraken Kan de knsten-demokratie nu
eindelijk eens rechtuit spreken"? Kan zij nog langer toezien
hoe de lieve centen van haar werkende aanhang verder langs
duistere kanalen naar Wallonië blijven vloeien'? Waarom
moest de AGV-voorzitter in de naam van de CVP verklaren
,,dat 85% van de CVP tegen de federalizenng van de SZ" zou
zijn'' BIJ wiens gratie haalt de vakbondsleider het recht om
zo'n verklanngen af te leggen"? Mag die verstrengeling van
vakbond en politiek nu eindelijk eens ophouden''
Eenzelfde afwijzende reaktie bij het ABW Federalizenng
van de SZ mag de solidariteit tussen de arbeiders over de
taalgrens heen met in het gedrang brengen, kan mooi klinken
maar wordt met eerder bedoeld dat aan de macht van de
unitaire vakbond met mag geraakt worden''
Eerste minister Dehaene heeft met zijn gekende behendigheid de vragen in het parlement omzeild Zijn antwoorden kwamen er op
neer dat hij met weet waarover de
koning met Van den Brande heeft gesproken, want audiënties zijn ,,vertrouwelijk" en blijven ,,geheim", de eerste
minister dekt de politieke daden van het
staatshoofd En dan maar spijtig vinden
dat de parlementsleden met naar de
onderste steen van de gebeurtenissen
graven
Het IS verheugend dat de Vlaamse
minister-president bij zijn standpunt
blijft, hij wordt daarin volledig door
minister Johan Sauwens gesteund Terugkerend van het konklaaf stond de
Vlaamse minister voor Staatshervorming ons weekblad te
woord, hij bevestigde dat de leden van de Vlaamse regering er
het projekt Vlaanderen-Europa 2002 - dus verder dan het St Michielsakkoord reikt - bespraken Hij citeert de initiatieven
die hij nam om de met-verklaarbare SZ-transferten tussen
Vlaanderen en Wallonië te onderzoeken, hij onderlijnt de wil
van zijn kollega's om samen met alle inwoners van onze
gemeenschap de verdere ,,ontwikkeling van Vlaanderen"
gestalte te geven In deze evolutie is het St -Michielsakkoord
maar een stap
Nu rond de milieuheffing een ietwat warrig akkoord is
gesloten moet eerste minister Dehaene nog een antwoord
geven op de vraag van VU-voorzitter Bert Anciaux om de
geldstroom van de Sociale Zekerheid aan te pakken Een nog
veel delikater probleem dan de zogenaamde eko-taks, zeker
na „de les van Laken" Wanneer dit weekblad in de bus ligt is
er misschien reeds een antwoord, in het andere geval staat
eea stijf VU-been klaar
Tot slot, maar met in het minst, heeft de koningsrei geleerd
dat een kordate Vlaamse regering goud waard is De onafhankelijkheid die ZIJ tegenover de federale grondwet heeft bewees
haar dezer dagen grote diensten Een eigen volwaardig
Vlaams parlement moet het logisch vervolg zijn, dit moet er
dan ook zo vlug mogelijk komen i
Maurits Van Liedekerke
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Volgens Tine Heyse van
Greenpeace is het „wonder"
van de Shetlands helemaal
geen mirakel. Het blijft een feit
dat er rond de eilanden 84.000 ton
ruwe olie in zee vloeide.
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De paus riep op om militair
tussenbeide te komen in de
Bosnische burgeroorlog. Het
klinkt Hans De Belder in de
oren als een oproep die destijds de
Kruisvaarten voor gevolg had!
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kondigt de Vlaamse minister van staatshervorming aan dat hij zal voorstellen een Vlaamse grondwet op te
stellen.
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De Vlaamse regering
keurde een uitgebreid
pakket steunmaatregelen
voor de Vlaamse pers
goed. Toch is niet iedereen tevreden.
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In het Europees parlement vond een boeiende
studiedag plaats over het
Europees veiligheidsbe-
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'" Houthulst ligt nog een
dikke 200 ton gevaarlijke
munitie. Wat heeft de
Konventie voor deze tijdbom uit de eerste wereldoorlog in
petto? En hoe komt het dat de naam
leper, waar voor het eerst oorlogsgas gebruikt werd, slechts in een
zeer verre rand met de Konventie
verbonden zal blijven?
f^ ƒ ^ Bij de eerste dienstweige^
M raars die ons land kende,
f^^^
speelde ook het argument mee dat ze geen
Franse bevelen wensten te ontvangen.
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Karel Jonckheere wordt in
apnl 87. Uitgeverij Houtekiet liet Herman De Coninck een schitterende
bloemlezing samenstellen.

leid.

19
helpen.

In Parijs vond de ondertekening plaats van de Konventie die chemische wapens uit de wereld moet
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Luka Peruzovic werd bij
Anderlecht de laan uitgestuurd, ondanks ronduit
schitterende resultaten.
De Kroaat wordt vervangen door de
Nederlander Johan Boskamp.
(omslag archief VOS)

VAN EKOTAKS...
Er is een „definitief" al<l<oorcl over de
„el<otaks". Dat maakte premier Dehaene
eind vorige week bekend. Het was vooral het
pvc-hoofdstuk dat de jongste weken voor
zware problemen binnen de meerderheid
had gezorgd. Met name de PS wilde onder
druk van de chemische industrie en de vakbonden niet langer weten van een taks op de
pvc-f lessen.
Er werd dan maar beslist om de invoering
van de pvc-taks van 15 frank per literfles met
zes maanden uit te stellen tot juli '94. De
opvolgingskommissie, die eerder al uitgevonden was om de beroering rond de ekotaks wat te sussen, krijgt nog ruimere bevoegdheden. Deze kommissie kan voor alle
taksen een wijziging of zelfs een afschaffing
voorstellen, die dan wel door het parlement
moet bekrachtigd worden (via een wetswijziging). Voor de pvc-flessen moet de kommissie speciaal een evaluatierapport opstellen
over „de sociaal-ekonomische gevolgen" en
„de ekologische efficiëntie" van de invoering.

HET MES IN DE KVS

Chris Lomme maakte eerder al bekend dat ze
haar eigen weg zou gaan.

Een klein persberichtje trok onze aandacht. Daarin stond te lezen dat de nieuwe
direkteur van de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg (KVS), Frans Marijnen, de sanering van „zijn" schouwburg wel erg drastisch
aanpakt. Zeven van de dertien leden van het
gezelschap kregen te horen dat hun jaarkontrakt niet zou worden hernieuwd. Gerda Marchand, Mark Bober, Paul-Emile Van Royen,
Alex Cassiers, Vera Veroft, Chris Lomme en
Ronny Waterschoot kunnen ervoor zorgen
dat ze elders aan de bak komen. Wim Dankaert, Sjarel Branckaerts, Sien Eggers, Jan
Pauwels en Senne Rouffaer mogen triomfen
blijven oogsten op de (vermolmde?) planken
van de Vlaamse kultuurtempel in Brussel.

Over de sanering van de KVS werd al een
tijdje gesproken. Toen enige maanden terug
de Brusselse kultuurschepen Freddy Thielemans (PS I) voorzitter van de raad van bestuur van de KVS werd, kondigde deze aan
dat de koe bij de horens zou gevat worden. Is
het dan zo venwonderlijk dat de nieuwe
direkteur, Frans Marijnen, met een haagschaar snoeit i.p.v. met een nagelknippertje?
De betrokkenen waren met stomheid geslagen. Wij trachtten meer over het hoe, wat en
waarom van deze ontslagen te weten te
komen, maar de getroffen akteurs spraken
onderling af om niet te reageren in de pers tot
de nevels rond hun ontslagen zijn opgetrokken.

Zowel de groenen als de PS waren er als
de kippen bij om het „definitieve" akkoord als
een ovenwinning te beschouwen. Agaiev en
Ecolo omdat het principe van de taks in een
wet geschreven wordt en enkel het parlement
daar wat kan aan veranderen, de PS omdat
het evaluatierapport van de kommissie een
wijziging of schrapping van de taks voor
gevolg kan hebben. In ieder geval, de roomsrode meerderheid houdt ondanks alle afspraken een slag om de arm om haar zin te doen
eens het Sint-Michielsakkoord werd goedgekeurd.

...NAAR TRANSFERS
De slag om de pvc-taks zou bijna doen
vergeten dat er ook nog op andere produkten
milieuheffingen zullen komen. Zo komt er
onder bepaalde voon/vaarden ook een ekotaks op papier en karton, batterijen, wegwerpprodukten (bvb. scheerapparaatjes voor
eenmalig gebruik, wegwerpfototoestellen),
verpakking van dranken en industriële verpakkingen (bvb. kunstmeststof).
Na de diskussie over de ekotaks wordt de
aandacht weer gevestigd op het „wegwerken
van de onrechtvaardige transfers in de sociale zekerheid", de voon/vaarde die de VU
stelde om het Sint-Michielsakkoord goed te
keuren. In een gesprek met Het Laatste
Nieuws (19/1) kondigde VU-voorzitter Bert
Anciaux aan dat premier Dehaene een van de
dagen een voorstel van de regering zal bekendmaken dat als basis moet dienen voor
de start van de bilaterale onderhandelingen
terzake met de VU.

Zo'n vierduizend Vlaamse en Waalse werknemers uit de pvc-industrie maakten
hun misbaar bekend tegen de ekotaks op pvc-verpakkingen. Naast liet feit dat
het nog eens om een echt „unitaire" betoging ging was het ook opmerkelijk dat
de pvc-werkgevers In de betoging meestapten, of minstens even efficiënt zij het
minder openlijk de pvc-taks In de Ijskast trachtten te stoppen. Daarin slaagden
ze uiteindelijk (zie elders In deze rubriek). De groenen waren in de pvc-betoging
de grootste kop van jut. IHen werd verweten een bedreiging voor de tewerkstelling te zijn. De diskussie rond de milieuheffing toonde voor het eerst glashelder
aan hoe de bescherming van het leefmilieu beperkingen zai opleggen aan onze
produktie- en konsumptiegewoontes, en gevolgen kan hebben voor de tewerkstelling in bepaalde sektoren.
(foto P. BOISIUS)
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De raad van bestuur gaf direkteur Marijnen
wel volmachten om verregaande besparingen door te voeren, maar volgens VU-voorzitter Bert Anciaux, tevens als Brussels schepen
lid van deze raad, moet de bestuursraad de
ontslagen bekrachtigen. Bert verzekerde ons
alvast dat hij alles in het werk zou stellen om
ontslagen per 15 januari te verhinderen.

grootste wapenleveranciers aan Derde Wereldlanden, 't Is maar dat de CVP en de SP
het geweten hebben.

Wij houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkeling in dit...teaterdrama.

De Amerikanen hebben snel, overvloedig
en hard gereageerd op de uitnodigingen
(want anders kunnen de domme Iraakse
provokaties toch niet genoemd worden?),
die de Iraakse president Saddam Hoessein
de wereldgemeenschap de jongste weken
met de regelmaat van de klok had toegestuurd.

WAALSE WAPENS
Sedert de regering Dehaene aantrad, lijdt
ons land op het vlak van wapeneksport aan
schizofrenie, onthulde de Financieel Ekonomische Tijd. Iedereen herinnert zich nog hoe
de VU van de wapenleveringen aan het
Midden-Oosten m '91 een regeringszaak
maakte, en uiteindelijk de regering zelfs verliet. Om de Waalse wapeneksport (ondanks
een wapenwet) toch doorgang te laten vinden, stemden CVP en SP dan in met een
,,federalizering van het geweten": er werden
binnen de federale ministerraad regionale
komitees opgericht die beslisten over de
toekenning van de eksportlicenties voor de
wapenhandel voor hun eigen regio.
De regering Dehaene liet deze regeling
voor de handel in de dood verder bestaan.
SP-minister Willy Class is bevoegd voor de
toekenning van de uitvoervergunningen voor
wapens uit Vlaanderen en voor de Nederlandstalige aanvragen uit het Brussels gewest. PS-minister Robert Urbain neemt de
Waalse en Franstalige aanvragen uit Brussel
voor wapenuitvoer voor zijn rekening.

EEN TOMAHAWK...

Saddam had z'n moment goed gekozen:
de wereld sprak al wekenlang schande over
Israël dat enkele honderden Palestijnen gedeporteerd had, en VN-rezoluties botweg
naast zich neerlegde. En in de Verenigde
Staten stond een presidentswissel op de
agenda. Even kijken hoever we kunnen gaan,
dacht Saddam. Niet ver, zo ondervond het
Iraakse volk tot zijn schade.
De eerste keer dat de „geallieerden", want
Fransen en Engelsen gaven de Amerikanen
wat rugdekking, toesloegen, kon er weinig
kritiek op de raid uitgeoefend worden. Maar
Bush leek er maar niet genoeg van te krijgen.
Uit Amman berichtte radiojoernalist Jef Lambrecht da[ Bush zich wel leek te gedragen als
een speler die van het veld moet en nog gauw
even hard natrapt.

De FET haalde (zonder dit overigens te
vermelden) de cijfers aan die verstrekt werden op vraag van VU-kamerlid Paul Van
Grembergen. Aan Vlaamse bedrijven werden
tussen maart en oktober '92 voor 2,72 miljard
frank aan licenties (geldig voor zes maanden
en driemaal verlengbaar) toegekend. 2,54
miljard is bestemd voor eksport binnen de
Navo, geen enkele licentie is bestemd voor
het Midden-Oosten.
Aan Waalse bedrijven werden over dezelfde periode voor 21,4 miljard frank aan eksportlicenties toegekend. Hier was 4,3 miljard
(20%) bestemd voor landen in het MiddenOosten. De vredesorganizatie Pax Christi, die
aktie voerde tegen deze schandalige wapenhandel, klaagde aan dat de nieuwe wapenhandelwet voor Urbain nog steeds dode
letter blijft. Die wet kwam er dankzij het
aandringen van de VU. Ze dateert al van 5
augustus '91, maar wacht nog steeds op
uitvoeringsbesluiten. De ministerraad keurde
op 18 september het ontwerp KB goed.
Momenteel zit de tekst nog bij de Raad van
State.
Wapenwet of geen wapenwet, België
drong intussen door tot de top 10 van de
WIJ - 21 JANUARI 1993

Minister van Buitenlandse Zaken Claes
schaarde zich prompt achter de Amerikanen.
Oordeelkundig en snel reageren is nooit de
sterkste kant geweest van de SP-minister. Hij
schoof verleden week al gretig uit op de
uitspraken van Van den Brande in de Libre.
Dinsdagavond, gevraagd naar de mogelijke
initiatieven van de Amerikanen om zich eindelijk eens echt van Saddam te ontdoen, liet
hij zich verleiden tot volgende welluidende
maar monsterachtige uitspraak: Er zijn dingen die men zegt Er zijn dingen die men
doet. En er zijn dingen die men niet zegt maar
wel doet Claes zou beter ophouden te zeggen wat hij meent dat anderen zullen doen.

...TEVEEL
Want de kritiek op de laatste Tomahawks
voor Bagdad was niet van de poes. Eén van
die raketten raakte toevallig het Rasheed
Hotel, waar de internationale pers zat. We
halen de reakties van twee Vlaamse professoren aan: Eric Say, hoogleraar in internationaal recht aan de KU Leuven, bevestigt aan
De Standaard dat bombardementen op Irak
mogen als dat een reaktie is op de overschrijding door Irak van de grens met Koeweit.
Maar bombardementen mogen niet voor het
doen naleven van een vliegverbod dat Illegaal
Is en een schending betekent van de internationale soevereiniteit van Irak.
En Urbain Vermeulen, hoogleraar arabistiek aan de Universiteit van Gent, vindt in Het
Belang van Limburg dat het volk weer de
dupe is. Vooral de Koerden dan: genegeerd
door het Westen en van kollaboratie beschuldigd door de Arabieren. Ten/vijl zij alleen
maar, zoals de Vlamingen, wat kulturele autonomie willen. En verder: Waarom moet men
een volk bombarderen om van een vervelende vent af te raken die het Westen zeil
gekreëerd heeft ?

DEMOKRATISCHE
NATIONALISTEN
Saddam Hoessein heeft volgens de
meeste kommentatoren zelf schuld
aan de ellende waar Irak opnieuw in
gestort werd. Hij stapelde de ene provokatie na de andere op, zowel door
krijgshaftige toespraken waarin hij
o.m. verklaarde dat de „bevrijding"
van Koeweit z'n doel bleef, als met
„bezoekjes" op Koeweits grondgetiied. Er rees wel enorm veel kritiek op
de laatste Tomahawk-aanval van de
VS, dat veel'weghad van een nijdig
natrappen van Bush, die intussen het
veld ruimde voor Clinton.
(foto afp)
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In een kort berichtje maant het Antwerpse
rechtse weekblad 't Pallieterke VU-senator
Willy Kuijpers, herstellend van een hartoperatie, aan het de komende maanden wat kalmer
aan te doen. Vlaanderen heeft mannen van
uw slag hard nodig, looft het weekblad plots
de gewezen VU-sekrataris.
Maar onze aandacht werd nog harder getrokken door de omschrijving die 't Pallieterke
gaf van de VU Vlaamse Vrije Demokraten, die
de demokratische nationalisten genoemd
worden. Geeft 't Pallieterke daarmee eindelijk
toe dat er ook ondemokratlsche nationalisten
bestaan? En mogen we van het satirische
weekblad dan verwachten dat het zijn lezers
wat duidelijker zal wijzen op het belangrijke
onderscheid tussen beide zich Vlaamsnationalistisch noemende partijen?

KORTWEG
• Volgens Russel Means, de leider
van de American Indian l\4ovement
die de rol van Chlngachgool( spee\t in
de film De laatste der Mohikanen,
heeft zijn volk de Amerikanen historisch gezien militair verslagen op
het slagveld. De Amerikanen smeekten om vrede en wij gingen daarop in,
vertelde hij aan het Belang van Urnburg. Daarna hebben ze ons bedrogen maar militair gezien stonden ze
zeer zwak.
• Volgens enkele Franstalige kommentatoren is de trainerswissel
Peruzovic-Boskamp kommunautair
geïnspireerd. Luka zou ni. Nederlandsonkundig zijn, en dit zou door
de Nederlandstalige Anderlechtspelers, Mare Degryse op kop, niet langer gepikt worden. Johan Boskamp
zou geen Frans spreken.
• De Vlaamse regering keurde een
bestelling goed van 209 miljoen frank
van kartonnen dozen voor de miiieuboksen voor klein gevaarlijk afval.
• VU-Limburg maakte bekend dat
n.a.v. de recente verschuivingen in
het Limburgse politieke landschap
gedeputeerde Frieda Brepoels zal
verhuizen naar Hasselt. Dit ten einde
het politieke personeel zo efficiënt
mogelijk te spreiden o.m. met het
vooruitzicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 1994.
• Kaiië's meest gezochte man, SalvO'
tore „Toto" mina werd gearresteerd.
Deze grote leider van de Sicillaanse
mafia werd ai 20 jaar gezocht. Hij
wordt verdacht van tientallen moorden en honderden zware misdaden.
• In Daens Vandaag, het blad van het
Priester Daensfonds, schrijft voorzitter Herman Slagmulder over de film
Daens, en hij hoopt „dat alle direkties
van middelbare scholen het als een
plicht aanzien hun leerlingen deze
film te doen zien. Goed zo Herman,
maar we voegen er graag aan toe te
hopen dat de direkties het voorbeeld
van een schooi uit Puurs niet volgen.
Daar werd het fragment waarin Nette
wordt verkracht door haar ploegbaas,
van wezenlijk belang om de film verder te kunnen volgen, uit de film
gteknipt.
• Onze jongens in Somalië maken
werk van de ontwapening van de
Somalische krijgsheren. Toen een
patroelje para's maandag In KIsmayo
een groot aantal wapens in t>eslag
namen, stootten ze ook op Waalse
munitie van Mecar. Onze parakommando's ruimen dus eigenlijk de gevolgen van de Belgische wapenhandel in den vreemde op. Niet dat we 't
wensen, hoor, maar straks valt er
misschien wel een Belgisch rode baret door Belgische wapens?

HEILIG OLIESEL VOOR
J A A R " 750 VOGELS ?
Als we de kranten mogen geloven blijkt
het ongeval met de olietanker Braer, voor
de kusten van de Shetlands, haast een
scheet in een fles te zijn. Zijne Hoogheid
Prins Philip, voorzitter van het Wereldnatuurfonds, ging zich zelfs ter plaatse vergewissen van de „geringe schade" die de
85.000 ton ruwe olie de bewoners, de
fauna en de flora van de Shetlands toebracht. Er wordt beweerd dat volgens een
voorlopige balans de ramp het leven heeft
gekost aan 750 vogels, een handvol robben en twee zee-otters. Sommige specialisten zeggen dat het slechte weer alle
werk heeft verricht, de zelfgenezende, mlrakuleuze krachten van de natuur werden
onderschat!
We belden Tine Heyse van Greenpeace
even op om te horen wat deze milieuaktivisten van heel het zaakje denken.
gebeuren vooraleer men maatregelen treft!"
• Is het ongeluk met de Braer niet dé ramp • Wie moet in geval van zulk ongeluk
geworden waarvoor men vreesde?
aansprakelijk gesteld worden ?
„Het is nog wat te vroeg om de totale
„Juridisch zit dat allemaal ingewikkeld in
omvang van de ramp te schatten. Maar men elkaar, maar de rederij is per definitie aankan toch niet buiten het objektief gegeven dat sprakelijk. Doch, die rederijen zijn bij één of
er 85.000 ton ruwe olie in zee en het milieuandere maatschappij verzekerd, zodat het
terecht zijn gekomen. De olie mag dan al eigenlijk de verzekeringsmaatschappij is die
door de kracht van het water uiteengeslagen betaalt. De ware schuldige blijft dus zo goed
zijn in kleine druppels, dat wil niet zeggen dat als buiten schot Bovendien is het bedrag dat
die troep vergaan is. De minuskule oliedrup-de verzekeringsmaatschappij betaalt meestal
pels zinken in de diepte, maar worden daarniet toereikend om de schade van zo'n ramp
door kleine organismen opgenomen. Dezete vergoeden."
kleine vissen, schelpdieren en zeesterren
vormen de basis van een voedselketen, en• Zelfs wanneer er degelijke internationawanneer deze basis is aangetast zullen dele richtlijnen komen betreffende het transkwalijke gevolgen voor de rest van de zeef au-port over zee, blijven we opgescheept
na en de zwemvogels niet uitblijven. De zitten met de kontinue „kleine" olielozinnasleep van het olie-ongeval moet dus ook gen in zee. Dringen er zich dan geen
op lange termijn worden bekeken. Het zoudrastischer maatregelen op ter beschernog jaren kunnen duren vooraleer de toe- ming van onze zeeën ?
stand voor en op de Shetlands terug de oude
„Op korte termijn moeten er inderdaad
is. Bovendien doet men nu luchtig over 750
vogels en een handvol robben, maar dat zijn strengere internationale reglementen komen.
slechts de dieren die men uit de olie heeft Schepen die gevaarlijke goederen vervoeren
kunnen opvissen, het precieze aantal dodemoeten veel beter beveiligd worden, en het
dieren zullen we nooit te weten komen. varen langsheen of door ekologisch waardeGreenpeace waarschuwt dus voor al te veel volle gebieden zou moeten verboden woroptimisme bij het schatten van de naweeën den. Maar fundamenteel dringt er zich een
mentaliteitswijziging op. Binnen afzienbare
van de ramp."
tijd zouden we tot een verminderd gebruik
van olie moeten komen. We zijn veel te
• Bestaat het gevaar niet dat een duidelijafhankelijk geworden van olie, en olie is een
ke Internationale regiementering over
produkt dat altijd schadelijk is voor het milieu.
transport van gevaarlijke goederen over
De media zijn meestal geïnteresseerd in de
zee, weer eens In de koelkast wordt gezichtbare gevolgen van een milieuramp, in de
stopt, wanneer men de gevolgen van de
sensatie. Maar hoe fataal deze ongelukken
Braer-ramp gaat minimaliseren ?
ook zijn, ze vormen toch maar het topje van
„Ik vrees dat dit inderdaad weer eens het
de ijsberg, de dagelijkse routinelozingen van
geval zou kunnen zijn. Maar als we het
olie, met alle desastreuze gevolgen vandien,
ongeluk met de Braer gaan bagatelliseren,
krijgen nauwelijks aandacht"
dan kan men zich afvragen wat er wel moet
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PERSSPIEGEL

De Standaard k n a c k
„ledereen met wat zin voor geschiedenis
en politieke machtsverhoudingen moet vaststelllen dat deze staatshervorming met de
laatste is Premier Jean-Luc Dehaene zei dat
al met zoveel woorden
Bepaalde Belgicistische milieus hopen dat
het met deze afgelopen is, dat de hele
staatshervorming wegens gebrek aan belangstelling stilvalt Dat zal dus met gebeuren "
Dirk Achten, 12 januari
„Blijkbaar blijft 'de laatste der unitaristen'
dapper op post, terwijl de evolutie naar grotere zelfstandigheid der volkeren aan hem
voorbijgaat"
Bert Anciaux over het standpunt van
Wiliy Claes over de uitlatingen van Van
Den Brande. 13 januari
„Francofone geldgroepen maken zich gereed om grote gedeelten van het staatseigendom over te kopen Verontruste Vlamingen
waarschuwen de Vlaamse bevolkingsgroep
die voor bijna 70 t h eigenaar is van het
Belgisch staatspatnmonium, aanvaardt de
verkoop aan Frans-Waalse groepen om Belgische schulden af te betalen, waarvoor
Vlaanderen slechts voor 30 t h verantwoordelijk IS Een demagogische redenenng'"
IVIanu Ruys over het Waals-Franse bondgenootschap, vrijdag 15 januari.
„Een samenleving die het welzijn van haar
mensen wil verzekeren, moet instaan voor
een efficient en betaalbaar vervoer Via dit
openbaar vervoer moet men in staat zijn
familie en vrienden te bezoeken, deel te
nemen aan het rijke sociale en kulturele
leven, zich van en naar het werk te begeven
Daar komt nog bij dat het openbaar vervoer
ook ekologisch het mijlenver haalt op de
auto Hoe kan de overheid dit verzekeren, als
ze het beleid van een belangrijke pijler van
het openbaar vervoer, de trein, uit handen
geeft'"
D'wk Hoiemans, wetenschappelljlt medewerl(er aan de Vakgroep Wijsbegeerte en
iMoraaiwetenschap, RUG, maandag 18 januari

„Alsof de dokter had gezegd
„Rustig
maar, probeer elke opwinding te vermijden",
werd het regeringsmeuws over de zware
begrotingsverliezen voor 1992 lankmoedig
onthaald De analisten van de Nationale
Bank, de weightwatchers van het VEV, de
fraktieleiders van de oppositie, noch het premier Dehaene aan zijn vel zittende schorremorrie van de sociale benchtgeving, schijnen
nog de kracht op te brengen om zich echt
kwaad te maken Hun aangeslagen kommentaren duren slechts een dag of twee, en
schampen dan af op de smoezen (tegenslag
gehad) van de Wetstraat Het is zoals met die
olietanker bij de Shetlands het onheil is te
groot voor gevoelens van woede of van
misprijzen voor de bemanning Bij windkracht tien vliegt elk protest trouwens verloren in de storm Met handen kan je geen ijzer
breken Niet meer over tobben dus, laten we
gaan slapen, we gaan lekker nergens meer
naartoe"
Frans Verleyen, 12 januari

GAZET VAN ANTWERPEN
„Dat de Francofonen dezer dagen moord
en brand schreeuwen kan mets verhelpen
aan de realiteit De tijd dat de Walen de
Vlamingen konden chanteren met sentimentele Belgicistische argumenten is definitief
voorbij In dit land vormen de Vlamingen de
meerderheid Als die meerderheid oordeelt
dat de sociale zekerheid, geheel of gedeeltelijk, moet worden geregionaliseerd, dan moet
dit gesprek er komen Zijn de Walen het als
minderheid daar met mee eens, dan moeten
ZIJ hier de conclusies uit trekken Dit is geen
Vlaamse arrogantie, zoals de PSC zegt, geen
provocatie, zoals Wathelet het ziet, maar het
wezen van de democratie De tijd dat de
meerderheid in dit land moet zwijgen voor de
minderheid is definitief voorbij"
Jan Veestraeten, vrijdag 15 januari

irETBELAHCYAMUHBURP

HETVOLK
„Jullie hebben me meegenomen in Belsele Ik stel voor dat jullie me dan ook naar huis
terugbrengen bij mijn ouders Ze zullen het
jullie met kwalijk nemen en jullie kunnen nog
een kop koffie krijgen "
De kieine Anthony tegen zijn ontvoerders tijdens zijn vrijlating. 13 januari
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„Onze Franstalige collega's maken zich
begoochelingen Hun stormachtige verbale
wind maakt geen begin van indruk Evenmin
trouwens als de zoveelste oorlogsverklaring
van mijnheer Moureaux De man van de
communautaire atoombom is overigens wel
de laatste van de allerlaatsten die zich geroepen moet voelen Vlaanderen de communautaire les te spellen"
Mare Platel, vrijdag 15 januari
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LA LIBRE 6ELGI0UË
„Maar de simplistische diskussies die zich
in het noorden van het land ontwikkelen,
verergeren de gevaarlijke golf van egoïsme,
die zich momenteel verspreidt over heel Europa Het zijn gekomplexeerde en bange
mensen die zo handelen de Walen hebben
met de ambitie Vlaanderen te heroveren,
maar willen integendeel in vrede leven naast
de Vlamingen, in een federale Staat met
doorzichtige en efficiënte strukturen tot nut
van iedereen Wij gaan met verder dan het
federalisme Dat moeten de separatisten van
het noorden en het zuiden goed beseffen."
Francis Van de Woestyne, vrijdag 15
januari
De

Financieel
Ekonomische

TIJD

,,Het lijkt er sterk op dat de Walen aan
kollektieve verdringing doen van al wat hen
belet hun wensen voor werkelijkheid te nemen Die wensen komen er op neer dat aan
hun overkonsumptie, gefinancierd door federale reuzetekorten en Vlaamse oversolidariteit met mag geraakt worden Alsof Vlaanderen die overkonsumptie zal laten voor wat ze
is( )
Vlaanderen wil met dat het door Waalse onwil
de trein naar Maastricht mist Maastricht
vormt een te belangrijke halte naar de Europese politieke unie en dus naar het konfederale België"
Stefaan Huysentruyt, 13 januari

HETlAATSIENMlWS
„Want waarom reageert het staatshoofd zo
scherp op reeds bekende standpunten van
de Vlaming Van den Brande, tenwijl in het
recente verleden franstalige politici ongeremd hun gal mochten uitspuwen over de
Vlaamse gemeenschap en het Belgisch
staatsmodel'' Gelden voor Spitaels, Happart
en Moureaux dan andere normen ' Beseffen
de raadgevers van de Koning dan met dat zij
met politiek vuur spelen "^
De koninklijke advizeurs bewijzen onze
staatsvorm en het land een slechte dienst
met dergelijke gekleurde en partijdige raadgevingen, die alleen bedoeld zijn om onder
zogenaamde „druk van Laken" de staatshervorming te beperken tot een mim-operatie
Het IS geen geheim dat de sterke mannen
achter de Koning, in de eerste plaats de
kabinetschef, sedert jaren vooral komen uit
franstalige behoudsgezinde katolieke kringen die de unitaire staat willen bewaren en
geen oog hebben voor wat leeft bij de bevolking en de politieke basis Er is op dat gebied
sedert 1830 nog maar bitter weinig veranderd "
Laurent Panneeis, 13 januari
(samenstelling pvdb)

HORIZON

TEGEN TURKEN EN NOORMANNEN
BESCHERM ONS, HEER
J

Van de belangrijke diplomatieke figuren die op het eind der
XXe eeuw een duidelijk spoor trekken door de internationale
arena, vergeten wij af en toe de Paus, de 73-jarige Pool Karol
Wojtyla. Ik heb hem reeds aangehaald in een vroegere
Horizon nl. i.v.m. het historisch belang dat Kissinger aan hem
heeft gegeven, vrijwel dadelijk na de aanslag op het SintPietersplein in 1981.
Heeft u niet opgemerkt hoe goed en zongebrand de Paus,
die nog maar recent een kankeroperatie onderging, er uitzag
toen hij van zijn ski-vakantie in Campo Felice terugkeerde?
Zijn sekretariaat publiceerde zopas zijn reisplannen voor 1993
en die zijn niet op maat gesneden van een zieke, uitdeinende
figuur: Uganda, Benin, Soedan in Afrika. Trapani en Caltanisetta in Sicilië. Jamaica, Nicaragua, Mexiko, Estland, Letland,
Litouwen, „et caetera"...
Deze Paus, waarvan de mogelijke opvolgers reeds kromstaven en borstkruisen waren beginnen oppoetsen, met het oog
op een dichtbij gewaand konklaaf in de opgefriste Sikstijnse
kapel, geeft zich nog lang niet gewonnen.
Zijn pontifikaat, zo zeggen specialisten, wordt totnutoe
gekenmerkt door een drieledig streven: vooreerst, natuurlijk,
de zorg voor zijn kerk die, sedert het Koncilie, blijkbaar haar
centraal gezag te Rome hier en
daar heeft zien verzwakken. Vervolgens : de ondergang van het
marksisme-leninisme dat hij persoonlijk aan den lijve had ondervonden. En ten slotte zou hij^het
Oosters schisma tussen Rome
en Konstantinopel, de,,tragische
kerkelijke en kultuurbreuk" ongedaan willen maken. Had Paulus VI in 1964 Sint Benediktus
uitgeroepen tot patroon van Europa, dan voegde Johannes
Pauius II in zijn apostolische brief
,,Egregiae virtutis" in december
1980 daaraan Sint Cyrillus en
Sint Methodius toe. Pater Verleye
kan over deze ,,Brugfiguren voor
een Verdeeld Europa" (Brugge 1982) boeiend vertellen en
uitleggen waarom Paus Wojtyla dit tweetal tot ekstra-patroons
verhief.
Het valt mij echter op dat hieraan meer en meer een ander
tema moet toegevoegd worden nl. de strijd die deze Paus
steeds openlijker begint te voeren tegen het... fundamentalisme.
Zonder alreeds te gaan denken aan een horizon waarop
godsdienstoorlogen zich aftekenen, stel ik toch vast dat in de
Arabische wereld door Saoedi Arabië en door Iran steeds
vinniger met elkaar wordt gestreden om het fundamentalisme
te steunen waar het deze landen best uitkomt.
Ernstiger voor het Westen wordt het wanneer men daarnaast ook vaststelt dat het niet de Arabische volkeren zijn die
zich in Algerije, Syrië, Libanon, Egypte, Soedan of Palestina
uitspreken voor of tégen het fundamentalisme: alleen het
bewind kiest in die landen voor de hele bevolking. Het
ontbreken van elk sisteem van beïnvloeding van de machthebbers van onder af, maakt dat de massa alleen maar de keuze
heeft tussen de radikale oppositie van de fundamentalisten
enerzijds en de regering anderzijds.

De,,Curia Romana", zo hoor ik vertellen, zou, net als andere
diplomatieke waarnemers, de laatste tijd nogal ongerust zijn
over de pan-arabische refleks die te voorschijn is getreden uit
de laatste VS-bombardementen op Bagdad.
De ,,dubbele moraal" van het Westen jaagt in de Arabische
wereld de gemoederen op hol: waarom wordt Saddam
Hoessein gestraft en niet Israël dat, zoals bvb. ook de
Europese Gemeenschap al geruime tijd toegeeft, evenzéér de
UNO-resoluties met de voeten treedt? Waarom beschermt
Europa de katolieke Kroaten niet tegen de rassen-uitmoordende en op grote schaal moslim-vrouwenonterende en verkrachtende Serven?
En kijk: daar maakt de Rooms-Katolieke Paus zich opeens
geweldig boos, in termen die je van de Kerkvorst niet zomaar
zou ven/vachten. Terwijl hij vorige week in Assisië nog opgeroepen had om het (geduldig) gebed als wapen in te zetten
om een einde te maken aan de oorlog op de Balkan... daar
vraagt hij, juist een week later, dat er meteen gewapenderhand (en onmiddellijk) zou ingegrepen worden. De leden van
het diplomatieke korps, bij het Vatikaan geakkrediteerd,
konden hun oren niet geloven.
„Wie probeert een el<skuus te vinden voor het feit dat
Europa nalaat op te treden tegen
deze waanzin van de etnisctie
zuivering en wie probeert die
tiouding te verontscliuldigen, die
moet zich niet alleen voor de
internationale
gemeenschap
maar bovenal voor God verantwoorden!"
Voor mij klinkt deze nijdige
pauselijke uitspraak als een oproep die destijds de Kruistochten
moet uitgelokt hebben. God wil
V
het I Ik kan daar niet ongevoelig
._ voor blijven. De oorlog in BosniëHerzegovina heeft heel Europa
vernederdzegt de Paus, en gelijk
1
/
heeft hij.
'
'
Zijn kontakten met de PLO
waaronder vele katolieke Palestijnen en zijn standpunten
i.v.m. Jeruzalem zullen het hem niet gemakkelijk maken om
weldra zijn diplomatieke relaties met Israël terug op te nemen,
zoals reeds werd aangekondigd, om samen front te vormen
tegen een steeds hechter Arabische, religieus steeds fundamentalistischer eenheid.
Er zijn er die beweren dat zijn steun van de moslims in
Bosnië een masker zou zijn waarachter zich het gelaat
verbergt van de Roomse paap die uiteindelijk alleen maar de
ekspansie van de Rooms-Katolieke Kerk in Joegoslavië op het
oog zou hebben. Begrijpe wie kan.
Edoch. Voorwaar, voorwaar ik zeg u: hou deze Paus goed
in het oog I Niet alleen Clinton zal met Irak (en steeds meer
met Iran en Turkije) rekening moeten houden. Ook de
pauselijke Nuntiï sturen lange teleksen naar hun hoofdkwartier. Vol verhalen over Ayaltollahs, Opperrabbijnen, kardinalen
en patriarchen, tot in de eeuwen der eeuwen.
Onze Lieve Heer, Jaweh en Allah mogen ons allen beschermen.
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Hans De Belder

EUROPA ZIT
MET EEN KATER

I

N de senaat verduidelijkte Jan Loones
het VU-standpunt over de Europese integratie .„Het nationalisme van de VU is
een open en verdraagzaam nationalisme, dat steeds Europa, maar dan wel
het Europa der Volkeren, beschouwd
heeft als het uiteindelijl< te bereil<en
staatsvormend doel. De Europese volkeren, op hun wel omlijnde territoria moeten op de best mogelijke wijze kunnen
samenwerken, over die grenzen heen.

SCHENGEN
Vanuit deze optiek is de VU een medestrijder voor Europese integratie. Het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal,
met enkele storende bijverschijnselen is ingegaan op 1 januari 1993. Dit zijn echter
kleine problemen in vergelijking met de teleurstelling die blijft bestaan inzake het vrijmaken van personenverkeer " Inderdaad de
personenl<ontroles binnen de twaalf lidstaten blijven bestaan, met uitzondering van de
Benelux-landen die reeds sinds 1960 liet vrij

P-SPROKKELS
• In de senaat verdedigde N. Maes met vuur
de amendementen Valkeniers, die iiij had
ingediend op het ontwerp-Moureaux. Dit ontwerp wil de bestaande ziekte- en invaliditeitsverzekering grondig hen/ormen. IVIaes hekelde de nefaste invloed van de mutualiteiten in
dit dossier.
• In de kamer verzette £. Van Vaerenbergh
zich tegen het diskriminerend plan van de
regering, dat de zelfstandigen boven de 50
jaar verbiedt zich aanvullend te verzekeren
tegen de kleine risiko's. Aan minister Coëme
vroeg hij of de NMBS bij suksesvolle treinstakingen bereid is om tussenbeide te komen
om de reizigers, die steeds het slachtoffer
zijn, hien/an te vergoeden?
• In de kamerkommissie voor Buitenlandse
betrekkingen pleitte P. Van Grembergen voor
een door de UNO-Veiligheidsraad goedgekeurd militair ingrijpen in Bosnië-Herzegovina. Europa mag niet alleen optreden I
• In de kamer interpelleerde H. Olaerts over
de begrotingsresultaten van het jaar 1992.
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verkeer van personen kennen. Groot-Brittannié bvb. wil zijn grenskontroles niet afschaffen.
„Daarom is het akkoord van Schengen
zeer belangrijk, de Britten zullen pas over
de brug komen als wordt bewezen dat de
afschaffing van personenkontroles door de
negen Schengenlanden (Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en
Griekenland) niet leidt tot groter onveiligheid, drugs, smokkel en terrorisme. Nog
maar eens blijkt dat harmoniseren van wetgevingen en beleid rapper gezegd is dan
gedaan. Verleggen van kontroles naar de
buitengrenzen veronderstelt nieuwe afspraken voor wat betreft de politiesamenwerking

Bi] de start van het nieuwe jaar
werden de binnengrenzen in tiet
Europa van de twaalf lidstaten
afgeschaft. Doch van een eengeinaal(t Europa vait nog maar weinig te merken. De nieuwe BTWregeiing werd door de parlementen van de twaalf lidstaten nog
niet goedgeiceurd, de handelrelatles tussen EG-landen en derde
landen is nog niet uitgetdaard,
het wegtransport is allesbehalve
vrij
Genoeg hersenbreicers
voor de Europese beleidsmaIters. Bif de bespreking van het
Schengen-akkoord zette senator
Jan Lxtones al deze onvolkomenheden op een rij.

en het strafbeleid, de wetgevingen op verdovende middelen, wapens en eksplosieven
en een nieuw geharmoniseerd visumbeleid.
Het is jammer dat de regeling van het
Schengen-akkoord valt op een ogenblik
waarop vreemdelingen en azielzoekers niet
alleen meer uit het zuiden, maar ook en
vooral uit het Oosten binnengespoeld komen. 1 januari is voorbijgegaan zonder de
inwerkingtreding van Schengen, laat staan
het vrij verkeer van personen binnen de
Europese gemeenschap. Daarom is de
Volksunie voorstander van een definitieve
regeling van het Schengen-akkoord." Tot
zover senator Loones.
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Volgens Jan Loones ziet de toekomst van
onze visserij er niet rooskleurig uit.
(foto WIJ)

In de senaat werd minister Bourgeois gekonfronteerd met de desastreuze gevolgen
voor mens en milieu door het gebrek aan
een Belgisch visserijbeleid. Senator Jan
Loones was blij met deze groene interpellatie : „Het jaar 1993 wordt een belangrijk
jaar voor de Vlaamse visserij. Er is een
nieuw meerjarig oriëntatieplan, een nieuwe
Europese visserijverordening en een nieuwe
EG-kommissaris. De toekomst van onze visseri\ ziet er niet rooskleurig uit Volgens het
hogergenoemde meerjarenplan moet de kapaciteit van de vloot sterk gereduceerd worden, dit gebeurde reeds op spektakulaire
wijze in 1970. De Westvlaamse G.O.M, vindt
een verdere afbouw onaanvaardbaar De
EG baseert zich bij het plan op verouderde
gegevens. Waarom de vangstkapaciteit verder afbouwen, als slechts 20% van het visverbruik in België wordt gedekt door de
aanvoer van de eigen Vlaamse vloot? vroeg
senator Loones zich af.
Als rekening wordt gehouden met alle
nevensektoren gaat het om een tewerkstelling van 18.000 a 20.000 personen. „Daarom is het nodig dat de havens in Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende worden behouden. De visserij wordt als een klein
broertje behandeld. De minister moet dringend een eigen beleidsplan uitwerken.
Vooral omdat de relaties tussen de beleidsverantwoordelijken en de sektor beneden
alle peil zijn."

WETSTRAAT

n

KOM EENS NAAR MIJN PALEIS!

ons daaromtrent de les spellen ? In bepaalde
kringen onstaat pas onrust na de verklaringen van de minister-president in La Libre
Belgique. Die verklaringen waren niets
nieuws. Er is blijkbaar dringend nood aan een
informatiekampanje om Wallonië en Brussel
juist en volledig te informeren over wat in
Vlaaderen leeft en gebeurt. Tot zover fraktlevoorzitter Van Grembergen.

Fraktlevoorzitter Paul Van Grembergen
was niet mals voor bepaalde kringen in
Wallonië en Brussel. „De Volksunie neemt
deel aan de Vlaamse regering en zij staat
volledig achter de minister-president. Hij stelde terecht dat in Vlaanderen de evolutie van
het denken niet ophoudt na het Sint-michielsakkoord. Stilstaand water stikt immers. Dit
water bevindt zich meestal rond paleizen en
het kan wel zijn dat het daar stinkt. De
federalizering van de sociale zekerheid staat
niet in het huidig akkoord, maar aan het
debat valt niet te ontkomen. Nieuwe stappen
zullen moeten gezet worden.

Het antwoord van de minister op de vragen :, ,Alleen de Vlaamse Baad kan de beslissingen en standpunten van haar ministers
toetsen. Het is een onafwendbaar en natuurlijk proces dat belangrijke domeinen onder
meer in de sociale zekerheid, de ekonomie
en de fiskaliteit in de toekomst geregionaliseerd worden."

De VU meent dat Van den Brande slechts
verantwoordigng verschuldigd is aan de
Vlaamse Raad. Niemand anders heeft over
hem enig zeggingschap of kan hem vorderen. Daarom de volgende vragen aan de
Vlaamse minister-president Is er buiten de
Vlaamse Raad een ander gesteld lichaam dat
u kan vorderen ?Zoja, welk ?Als de ministerpresident daarop neen zou antwoorden, wie
schendt dan de „bondstrouw" ?

GEEN TABOES
Zijn de Sociale Zekerheid, de Ontwikkelingssamenwerking en andere materies na
het Sint-Michielsakkoord vatbaar voor federalisering? Denkt Vlaanderen en deze Raad
daarover in alle vrijheid of mogen anderen

Paul Van Grembergen: „Er is blijkbaar behoefte aan een informatieltampanje om Wallonië en Brussel te informeren over wat er in Vlaanderen leeft.

wO

Ondanl(S z'n institutionele atoombom
werd PS-minister Moureaux nooit op
het matje in L^icen geroepen, (foto vum)

Van Grembergen was tevreden met de
repliek: „Ik dank de minister-president voor
zijn antwoord waarin hij heeft gesteld dat de
koning slechts een ceremoniële funktie heeft.
In België bestaat reeds een vorm van konfederale struktuur De Vlaamse Raad moet zelf
de verdere evolutie kunnen bepalen, zonder
met taboes rekening te moeten houden.
Vlaanderen aanvaardt geen gang naar Canossa. De VU zal hier zeer streng op toekijken. "
G. Claes

(foto WIJ)

DEHAENE ANTWOORDT
De uitspraken van Van den Brande
zorgden ook voor een interpellatie-lawine
in de Kamer. Daar beet VU-kamerlid Vic
Anciaux de spits af. De gewezen VUvoorzitter vroeg premier Dehaene om het
kabinet van de koning erop te wijzen dat
de vorst in alle objektiviteit geadvizeerd
dient te worden, zonder willekeur en zonder vooringenomenheid ten opzichte van
een of andere gemeenschap van zijn
land.

'm,

jj

Anciaux had het vooral op de politiek
van twee maten en twee gewichten van
het paleis gemunt. Vlamingen worden op
het matje geroepen, maar Franstaligen
mogen ongestraft straffe verklaringen afleggen. Anciaux noemde de reprimande
voor Van den Brande taktloos en vernederend ten opzichte van de Vlamingen.
In zijn antwoord bevestigde de premier
dat hij de politieke verantwoordelijkheid
opneemt voor de mededeling van het
paleis waarin de audiëntie van Van den
Brande werd aangekondigd. Dehaene
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noemde het een vaste gewoonte dat
koninklijke audiënties aan de pers worden bekendgemaakt. Volgens diverse
bronnen is dit onwaar.
In de pers werd trouwens verleden
week al de hipotese geopperd dat het
paleis pas een mededeling van het onderhoud met Van den Brande en Van Rompuy naar Belga stuurde, toen de CVPvoorzitter weigerde Van den Brande
openlijk terecht te wijzen, en de Vlaamse
premier op zijn beurt weigerde afstand te
nemen van zijn verklaringen. Met de persmededeling zou het paleis, volgens De
Standaard „op een subtiele wijze" zijn
ontevredenheid kenbaar hebben willen
maken. Zoals uit de reakties achteraf
bleek, was dit koninklijk initiatief even
subtiel als een olifant die door een porseleinkast wandelt. En een porseleinkast
mag nog kleiner zijn dan het paleis van
Laken, olifantenpoten horen in een paleis
niet thuis.
(pdj)
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STAATSHERVORMING

JOHAN SAUWENS TERUG UIT KONKLAAF

...EN NU EEN
n
VLAAMSE GRONDWET
JJ

D

E staatshervorming van 1980
heeft er voor gezorgd dat het
Vlaamse bestuur door autonome instellingen wordt waargenomen, de leden van de Vlaamse regering worden uit en door
de Vlaamse raad gekozen, er is
geen koninklijke tussenkomst
bij de vorming van een Vlaamse
regering. De Vlaamse ministers
zijn dan ook geen ministers van
de koning, zij zijn alleen verantwoording
verschuldigd aan de Vlaamse raad.

• Wat kan de koning dan nog wel ?
J. Sauwens: „De koning kan hen, net
zoals andere personen, voor een audiëntie
uitnodigen, maar hij heeft geen enkele aanwijzingsbevoegdheid ta.v. het Vlaamse beleid. Deze onafhankelijkheid van het Vlaamse beleid blijkt ook uit de afwezigheid van
enige koninlijke tussenkomst in het wetgevingsproces inzake aangelegenheden waarvoor de Vlaamse gemeenschap uitsluitend
bevoegd is.
Zo komen de dekreten alleen tot stand
door het samenspel tussen Vlaamse raad
en Vlaamse regering, zij worden in het
staatsblad afgekondigd en door de Vlaamse
regering bekrachtigd. De federale monarch
komt hierbij niet meer te pas, het St-I^ichielsakkoord wil de autonomie van de
Vlaamse instellingen bovendien nog versterken. "

EEN EIGEN VU\AMSE
GRONDWET
• Op welke manier zal dat in z'n werk
gaan?
J. Sauwens: „De huidige staatshervorming geeft de Vlaamse raad en de Waalse
gewestraad de bevoegdheid om in de toekomst een aantal grondregels van hun institutionele bestel zelf en dus niet langer via
de federale grondwetgever, te regelen. Ik wil
er uitdrukkelijk op wijzen dat deze zogenaamde konstitutieve autonomie niet geldt
voor de instellingen van het Brussels Hoofd-
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Hel Op het koninklijk matje roepen van minister-president Van
den Brande bleef de liele week
voor
kommentaren
zorgen.
Grondwetspecialisten als professor Van Impe stelden dat het
staatshoofd niet over de bevoegdheid beschikt om regionale
regeringsleden te berispen.
Manu Ruys voegde In zijn wekelijks kommentaar Op de korrel
aan de gebeurtenissen een bijkomend, niet onbelangrijk element
toe. „De lieden die de koning
hebben aangezet Van den Brande te berispen (...) zijn onvoorzichtig. Een Vlaamse krant heeft
het verband gelegd tussen de
staatshervorming en het feit dat
de kabinetschef van het staatshoofd nauwe banden heeft met
de frankofone financiële wereld.
De verontwaardiging ten paieize
is ontspoord."
Van den Brande werd na zijn
„veroordeling" onmiddellijk bijgesprongen door de Vlaamse minister van Staatshervorming, Johan Sauwens. Hoe het de SPmlnisters vergaan Is weten wij
ondertussen ook. De CVP, aan
wie
dubbelzinnigheid
niet
vreemd is, sprak uit „vele" monden.
Nu de storm even is gaan liggen,
maar elk ogenblik weer kan opzetten, vroeg WIJ Johan Sauwens hoe het nu verder moet.
Tijdens het voorbije weekeinde
kwamen de leden van de Vlaamse
regering in konklaaf bijeen, precies daar werd overlegd hoe met
het projekt Vlaanderen-Europa
2002 aan de verdere toekomst
van Vlaanderen kan gebouwd
worden.
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stedelijk Gewest, dat niet op dezelfde voet
staat als de andere gewesten. Als Vlaams
minister van Staatshervorming zal ik na de
goedkeuring van het St.-tJIichielsakkoord
het ministerieel komitee voor institutionele
hervormingen voorstellen om de eigen
Vlaamse institutionele regelingen in een eigen Vlaamse grondwet onder te brengen.
In dit „basis- of gronddekreet" van de
Vlaamse gemeenschap zullen naast de fundamenten van het Vlaamse staatsbestel andere materies zoals de openbaarheid van
bestuur, een begrotingsnorm enz. kunnen
vastgelegd worden. Dit is een normale zaak
in een federale staatsordening. Zo beschikken de Duitse Under, de Zwitserse kantons
of de staten van de VSA elk over een eigen
grondwet ter ordening van hun bestuurslaag. "

DUBBELZINNIGHEID
• Uit Franstalige hoek en ook vanwege
unitaristen zoals Willy Claes klinkt de kritiek dat men van Vlaamse kant reeds nog
de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord reeds over verdere stappen spreekt.
J. Sauwens: „In het kader van de verdere
Europese ontwikkeling is het gewoon ondenkbaar dat de huidige staatshervorming de
definitieve zou zijn zoals sommige konservatief-unitaire krachten wensdromen. De geschiedkundige ontwikkeling is niet statisch
en Vlaanderen is het t.a.v. zijn toekomstige
generaties verplicht om zijn positie binnen
een eenwordend Europa, waarin de Belgische bestuurslaag in onbruik is geraakt, zo
gunstig mogelijk uit te bouwen.
Het Europese integratieproces en het regionaliseringsproces dat binnen heel wat
Europese staten merkbaar is, zijn geen tegengestelde maar elkaar aanvullende processen. Het zijn uitingen van een duaal
federaliseringsstreven. Enerzijds is de Europese Gemeenschap nodig als samenwerkingselement en als veiligheidsarchitektuur in
het ongedeelde Europa van na de Koude
Oorlog, maar anderzijds dient het duidelijk te
zijn dat de Europese integratie slechts kan

STAATSHERVORMING
Van den Brande wel blijk van een regionalistische kijk op Europa, maar toen op de Europese Raad van Edinburgh een dokument
over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel voorlag waarin het woord regio's niet
eens voorkwam, vond premier Dehaene het
blijkbaar niet nodig om dit euvel te verhelpen.
Dezelfde dubbelzinnigheid is merkbaar bij
de SP. De socialistische ministers in de
Vlaamse regering keurden Van den Brandes
uitspraken niet af maar de behoeders van de
unitaire ortodoksie Claes en Willockx zorgden ervoor dat de SP zich als partij in dit
dossier gedeisd hield.
De VU is de enige partij die reeds van in
den beginne de regionalisering van de Sociale Zekerheid in beleid wenste om te zetten.
En dit niet vanuit een enggeestlge, egoïstische opstelling tegenover het andere landsdeel maar omwille van een deugdelijk bestuur waarbij Vlaanderen ten volle zijn bevoegdheden inzake welzijn^- en gezondheidsbeleid kan uitoefenen.
De regionalisering is voor ons immers, in
tegenstelling tot de VLD, geen alibi voor een
verkapte afbouw van het sociale zekerheidsstelsel, maar een middel om een efficiënter
SZ-beleid tot stand te brengen zodat wie er
het meest nood aan heeft ook daadwerkelijk
door geholpen wordt."

Johan Sauwens: „Een eigen Vlaamse grondwet hebben is een normale zaak in
elke federale staatsordening."
, (foto R. szommeo
slagen als Europa de verscheidenheid van
zijn samenstellende delen als een positieve
rijkdom erkent en vrijwaart.
De Vlaamse regering heeft dit weekeinde
net een konklaaf achter de rug voor het
uittekenen van het projekt Vlaandererr-Europa 2002. Aan de hand daarvan zullen In
samenspraak met de Vlaamse burgers de
bakens voor de verdere ontwikkeling van
Vlaanderen uitgezet worden."
• De Franstallgen nemen Van den Brande
vooral zijn uitspraken over de regionalisering van de Sociale Zekerheid kwalijk. Hoe
ziet u de verdere ontwikkeling terzake?

J. Sauwens: „Ik was aangenaam verrast
door de uitspraken van Van den Brande
omdat ze een evolutie in zijn standpunt te
zien geven.
Toen ik de Vlaamse regering voorstelde
om de onderzoeksgroep Sociale Zekerheid
2002 op te richten, was er toch nog enige
timidlteit te bespeuren inzake de formulering
van deze opdracht Overigens blijft de houding van de CVP dubbelzinnig. De standpunten die deze partij op het Vlaamse bestuursnivo naar voren brengt, trekt ze niet steeds
door op het federale beslissingsnivo. Zo geeft
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• Welke initiatieven heeft de VU op dit
terrein reeds genomen ?
J. Sauwens: „Zoals ik al aangaf is de
Vlaamse onderzoeksgroep Sociale Zekerheid 2002 op mijn initiatief begonnen met het
in kaart brengen van de niet-objektief verklaarbare SZ-transferten tussen Vlaanderen
en Wallonië. Aan de hand van de resultaten
zal zij de Vlaamse regering voorstellen kunnen doen voor een ander en doelmatiger
beleid terzake. Voorts heeft de VU door haar
steun voor de huidige staatshervorming aan
initiatieven inzake de Sociale Zekerheid te
koppelen, de federale regering aangezet tot
het verder doorvoeren van enveloppesistemen inzake klinische biologie en radiologie
waardoor de financieringsonevenwichten ten
nadele van Vlaanderen worden omgebogen.
Voor ons moet dit beleid zich in de toekomst
nog sterker doorzetten.
De VU eiste ook een gelijke behandeling
van Vlamingen en Walen inzake toeroepen
tegen de schorsing van langdurig werklozen
en inzake de vrijstelling van SZ-bijdragen
voor zelfstandigen. De cijfers tonen immers
aan dat de Franstalige kamers van de betrokken federale kommissies soepelder optreden
dan de Nederlandstalige kamers.
Onder druk van de VU zullen in de toekomst de betrokken beroepen van zowel
Vlamingen als Walen door deze federale
kommissies In verenigde kamers onderzocht
moeten worden, zodat er zich geen verschillende praktijken ten aanzien van Vlamingen
en Walen meer zullen kunnen aftekenen."
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NIET ZO SIMPEL
• Het uitdrukkelijker stellen van de Vlaamse zelfstandigheidsgedachte doen sommige kommentatoren verwijzen naar gewelddadige ekstremistische nationalismen in
Europa. Wat dient onze reaktie daarop te
zijn?
J. Sauwens: „Net zomin als men de
sociaal-demokratische partijen in West-Europa gelijtf of verantwoordeiijl< kan stellen met
of voor het kommunisme, kan men het volksnationalisme van de VU gelijkstellen met een
in zichzelf gekeerd nationalisme dat zich
agressief tegen de andere afzet en hem
uitsluit Het volksnationalisme van de VU
komt neer op een werkelijk inter-nationalisme, waarbij de eigenheid van elk volk erkend
en gerespekteerd wordt en deze erkenning
en eerbiediging terzelfdertijd kompleksloos
met betrekking tot het eigen volk en de eigen
kuituur van de anderen gevraagd worden.

Het door de VU opgerichte samenwerkingsverband met demokratische volksnationaie
en regionalistische partijen uit Europa, de
Europese Vrije Alliantie, bewijst de wederzijds verrijkende en ontvoogdende kracht van
deze volksnationaie visie. Wij zijn niet degenen die samenheulen met het Front National
van Le Pen, dat het recht op anders zijn van
de regionale minderheden in Frankrijk en de
rest van de wereld niet erkent.
Het VU-Toekomstplan voor Vlaanderen
weerlegt reeds de door u aangehaalde kritiek "
• Men hoort vaak de kritiek dat de staatshervorming onze instellingen veel te ingewikkeld maakt en boven de hoofden van de
burgers gebeurt.
J. Sauwens: „De Vlamingen hebben voor
hun ontvoogding nooit geweld gebruikt. Zij
hebben een demokratische, vreedzame weg
gevolgd. Dit leidt ertoe dat de regeling van de
staatshervorming soms als een ingewikkeld
kompromis bekritiseerd wordt

BEELDSPRAAK
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Die kritiek en de roep om een „eenvoudige
staatsstruktuur" verbergen echter een gevaarlijke sirenenzang. Want als je wat dieper
op de zaken ingaat, dan merk je dat een
„simpele staatsstruktuur" vaak neerkomt op
een autoritaire samenleving.
Het komplekse karakter van onze hedendaagse samenleving is mede het gevolg van
het emancipatieproces van de individuele
Vlamingen en van het Vlaamse volk. De
vroegere samenleving waarin iedereen zijn
standenplaats diende te kennen en er praktisch geen sociale mobiliteit bestond was
inderdaad eenvoudig en gemakkelijk begrijpbaar. Deze toestand kon echter geen wenselijke situatie genoemd worden voor de gewone man en vrouw die niet tot de bevoorrechte
bovenlaag van de maatschappii behoorden.
Ik kan mij met van de indruk ontdoen dat
Verhofstadt en co onder het mom van de
vrijheid van de burger terug willen naar een
staat die vrij en eenvoudig is voor de happy
few maar hard voor het grootste deel van de
bevolking."

MEDIA

STEUN VOOR DE PERS

D

E Vlaamse regering keurde verleden week woensdag een ambitieus steunprogramma voor
de pers goed. Het gesprek over
de overheidssteun voor de pers
werd op gang getrokken toen
De Batselier (SP) minister van
Ekonomie was. Toen Van den
Brande (CVP), naast het voorzitterschap van de eksekutieve de
portefeuille van De Batselier
overnam, trok hij samen met Kultuurminister
Weckx (CVP) ook het dossier over de perssteun naar zich toe. Van den Brande en
Weckx onderhandelden met de sektor op
basis van de nota van De Batselier, en
kwamen eind vorig jaar met een nieuwe
nota voor de pinnen.
Dat De Batselier deze werkwijze maar matig kon appreciëren, mag blijken uit het feit
dat de behandeling van de nieuwe nota
prompt vera/ezen werd naar de vergadering
van de Vlaamse eksekutieve begin januari.
Daar werden nog enkele belangrijke korrekties aangebracht op het werkstuk van Van
den Brande en Weckx dat eind '92 al uitgebreid in de pers stond.

ADVERTENTIES VAN
DE OVERHEID
De Vlaamse steunmaatregelen aan de
pers zijn in totaal goed voor 1,25 miljard
frank, gespreid over vijf jaar. Momenteel
krijgt de pers al heel wat overheidssteun:
een rechstreekse cheque van 38 miljoen
frank per jaar, die vooral De Morgen ten
goede komt, en onrechtstreekse overheidssteun, bvb. via voorkeurstarieven voor post
en telefoon. Het spreekt voor zich dat de
onrechtstreekse steun vooral de kranten
met een grote oplage ten goede komt. Ook
de investeringssteun, die in het akkoord opgetrokken wordt van 12 naar 15% (op voorwaarde dat de tewerkstelling behouden
blijft), speelt natuurlijk vooral in de kaart van
de grote en sterke kranten.
Daarnaast wil de Vlaamse regering voortaan informatie van de overheid, onder de
vorm van advertenties, publiceren in kranten
en informatieweekbladen.
Deze laatste moeten o.m. gedurende minimum 2 jaar uitgegeven worden, minimaal
50 keer per jaar verschijnen, en een oplage
hebben van minstens 7.500 eksemplaren.
Deze weekbladen moeten verder over een
redaktie beschikken van minimum drie erkende beroepsjoernalisten, algemene infor-

Komt WIJ straks ook In aanmerking voor advertenties van de Vlaamse regering ? Volgens
de goedgekeurde kriteria wel.
(foto R. Szommer)
matie verschaffen zowel op nationaal, regionaal als op internationaal vlak, en politieke,
ekonomische, sociale, kulturele en sportieve
tema's behandelen. Dokumentaire uitgaven,
propaganda-uitgaven van politieke partijen
of van bewegingen of organizaties die specifieke belangengroepen verdedigen, ledenbladen en kosteloos verspreide bladen worden uitgesloten. Anders gezegd: het weekblad WIJ komt in aanmerking voor overheid-

De Vlaamse regering keurde verleden week een groot pakket
steunmaatregelen goed ten be<
hoeve van de pers. De komende
vijf jaar zal telkens 250 miljoen
frank uitgetrokken worden, bovenop de nu al bestaande rechtstreekse perssteun van 38 miljoen frank per jaar en de onrechtstreekse perssteun. De Vlaamse
overheid wil advertentieruimte
kopen In kranten en weekbladen
om haar beleid te verduidelijken,
de
investeringstussenkomst
wordt verhoogd van 12 naar 15%,
er wordt geld vrijgemaakt om de
Braillekrant te ondersteunen, en
er komen initiatieven ter bevordering van de leeskultuur en de
vorming van joernalisten.
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sadvertenties van de Vlaamse regering.
Er zal de komende vijf jaar telkens voor
140 miljoen geadverteerd worden. Minstens
de helft van dat bedrag wordt voorbehouden voor algemene informatiekampanjes in
hoofdzaak via de dagbladen. De rest gaat
naar doelgerichte informatie, en daar komen
zowel dag- als weekbladen voor in aanmerking. De koördinatie van deze overheidsadvertenties geschiedt via informatie-ambtenaar Francis Decoster.

BELGA
In januari werd aan de oorspronkelijke
nota Van den Brande toegevoegd dat een
door de Vlaamse regering aangesteld komitee, voorgezeten door Decoster, de te verspreiden informatie inhoudelijk moet afbakenen, en ervoor moet zorgen dat alle bevoegdheidsdomeinen op een evenwichtige
manier aan bod komen. Dit komitee is tevens bevoegd voor de evaluatie van de
voorstellen tot selektieve verdeling over de
verschillende weekbladen, die bij de informatieambtenaar werden ingediend door de
Federatie (van de weekbladpers).
De Vlaamse regering besliste verder het
agentschap Belga te steunen. Ze zal een
rechtstreeks abonnement nemen op de in-
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formatiediensten van het nieuwsagentschap Daar zou voor de acht Vlaamse ministers een bedrag mee gemoeid zijn van 8
miljoen frank per jaar Daarnaast wordt er
geld uitgetrokken voor een Engelstalige
nieuwsdienst en een fotodienst Het totaalbedrag dat naar Belga vloeit bereikt zo 19
miljoen Nieuw is dat in de overeenkomst
met Belga bedongen zal worden dat de
participatie van de Vlaamse geschreven
perssektor in Belga versterkt wordt Momenteel hebben de Franstaligen binnen Belga
een oven/vicht
Er wordt door de pers een vzw Stichting
voor de Vlaamse Pers opgericht, die de
opdracht krijgt na te denken over de toekomst van de sektor De Vlaamse regering
komt hier voor de helft tussenbeide Deze
tussenkomst wordt geraamd op 2 miljoen
frank Daarnaast komt er in de schoot van
de Stichting een Bedrijfsfonds voor de opleiding van joernalisten Dit fonds, met een
budget van 44 miljoen, wordt paritair beheerd door uitgevers en joernalisten Zij bepalen in samenwerking met de universitaire
wereld zelf de organizatie van de opleidingen en stages Hier komt de overheid voor
dnevierden (33 miljoen) tussenbeide, de
rest moet opgehoest worden door de uitgevers Tot slot geeft de Vlaamse eksekutieve
nog 2 miljoen frank voor de Braillekrant, een
initiatief van de VUM

JOERNALISTIEKE
WREVEL
Opmerkelijk in gans dit dossier perssteun
IS de weinig verholen wrevel van de Vlaamse vleugel van de Algemene Vereniging van
de Beroepsjoernalisten van België (AVBB)
over de rezuttaten die de gesprekken met
de overheid hebben opgeleverd Hierover
viel in de pers weinig te lezen, maar dat
mag geen verwondering wekken de wrevel
van de joernalistenbond vindt voor een
groot deel haar oorsprong in het feit dat de
hoofdredakteurs van de dagbladen de solidariteit van de joernalisten doorbraken en
op eigen houtje met de bevoegde ministers
gingen onderhandelen
Hoofdredakteurs van dagbladen hebben
zich ondanks de afspraak om gezamenlijk
op te treden ten overstaan van de overheid
om „taktische redenen" teruggetrokken
voor een eigen opstelling, schrijft voorzitter
Piet De Busschere in het AVBB-blad De
Journalist van oktober 92
In De Journalist van december maakt De
Busschere een balans op van de nota Van
den Brande en stelt vast dat bleek dat alle
geld als ekonomische steun naar de uitgevers zou gaan Zonder de overeenkomst
met Belga meer dan 220 miljoen, vijf jaar
lang Alles voor de uitgevers, op 10% na, als
tenminste de uitgevers hun deel betalen
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want de overheid past slechts bij Van de
kwaliteitsverbeteringen die wij voorstelden,
werd amper de naam „fonds" behouden en
dat zou dan paritair beheerd worden door
overheid en uitgevers Ook bij de postuniversitaire opleiding worden vraagtekens geplaatst De konklusie was dat de voorstellen
voor de joernalisten onaanvaardbaar genoemd werden Wij treden met in een stichting of een fonds zonder waarborgen dat de
uitgevers betalen voor de opleiding en zonder dat WIJ mee een beslissende stem hebben in het beheer en/an Wij willen voor alle
joernalisten in het land een recht op opleiding, begeleiding van stagiairs door ervaren
beroepsjoernalisten en open permanente
vorming
De joernalisten hadden zelf voorgesteld
naar Nederlands voorbeeld een Fonds op te
richten voor de venwezenlijking van buitengewone projekten, dat bedoeld is voor onderzoeks-, studie- en veldwerk Een tweede
voorstel voorzag dat de overheid de beurzen van beroepsjoernalisten in het buiten-

land betaalt Ten derde wilden de joernalisten een recht op stage invoeren voor al wie
beroepsjoernalist wil worden Gedurende de
eerste drie maanden zou de stage bij een
erkend blad betaald worden door de overheid Het vierde voorstel hield vervolgens in
dat uitgevers die jongeren in dienst houden,
na het eerste en tweede jaar een tewerkstellingspremie krijgen De joernalisten drukten
erop dat geen enkele van de maatregelen
maar de geringste invloed mag hebben op
de onafhankelijkheid van de bladen Tenslotte Willen de joernalisten zelf toezicht
houden op het gebruik van de overheidssteun in hun redaktie
Mooie voorstellen, maar ze blijven spijtig
genoeg in de kast Zoals uit de goedgekeurde nota blijkt, zullen de joernalisten die wakker liggen van een algemene kwaliteitsverbetering van de geschreven pers moeten
blijven rekenen op de goede wil van de
uitgevers

(pdi)

VLAAMSE ON-RUSTHUIZEN
In Vlaanderen verblijven 48 000 ouderen in
rusthuizen en 17 000 anderen
in rust- en verzorgingstehuizen Deze cijfers
zullen in de komende jaren nog stijgen Dat
de behandeling van deze ouderen dikwijls te
wensen over laat, moet met meer gezegd
worden Sociaal gerontoloog J Peeraer bevestigde deze veronderstelling via een studie
VU-raadslid Jan Caudron konfronteerde
minister Demeester met de resultaten van
deze studie De heer Peeraer onderzocht de
klachten van bejaarden, ingezameld door
500 instanties parketten, sociale diensten
van OCMW's, de Alzheimer-liga en de Bond
van Grote en Jonge Gezinnen
Een andere bron was de Klachtenkommissie Bejaardentehuizen Deze kommissie werd
in 1986 opgericht om de bewoners van
rusthuizen aktief te verdedigen Bij gebrek
aan RVT-bedden komen steeds meer ernstig
zieke bejaarden in een gewoon rusthuis terecht De personeelsformatie is daarop met
voorzien Verhoogde werkdruk, onvoldoende
opleiding, gebrekkige infrastruktuur en andere faktoren liggen aan de basis van de
mishandeling van bejaarden In eén op vier
instellingen is er ooit een geval van mishandeling geweest

MISHANDELING
Jan Caudron: „De geestelijke mishandeling omvat de schending van de privacy en
het vernederen, spotten en kleineren De
lichamelijke mishandeling bestaat vooral in
het vastbinden in bed of zetel, het wekken om
5 uur 's morgens, het gebrek aan lichamelijke
verzorging Sommige bejaarden worden zelfs

16

geslagen, met breuken en kneuzingen tot
gevolg Kalmeermiddelen worden al te vlug
toegediend en voorgeschreven door artsen,
dit zonder de patiënt te zien Hiervoor rekenen ze wel een huisbezoek aan
Ook de financiële mishandeling is een teer
punt De rusthuisuitbater spekuleert vaak op
verzwakte alertheid van de resident Met het
zakgeld wordt gesjoemeld Ontvreemden
van geld en persoonlijke bezittingen is een
regelmatig terugkerende klacht Doch hiervoor kunnen ook medebewoners, familie of
anderen aansprakelijk zijn Het is met korrekt
dat bij een tijdig aangekondigde afwezigheid
toch moet betaald worden voor maaltijden
Dit alles wordt bevestigd door de studie van
Peeraer Maar uit geen enkel gegeven blijkt
dat de minister, die hiervoor verantwoordelijk
IS, ingrijpt
Welke sankties ovenveegt de minister om
deze misbruiken zowel preventief als repressief te beteugelen ' De gemiddelde leeftijd
van de bejaarden in de rusthuizen is 82 jaar
Veelal gaat het om mensen die heel hun
leven hard hebben gewerkt lij hebben fwee
gruwelijke oorlogen meegemaakt Wij zijn
hun dankbaarheid verschuldigd
Het wordt hoog tijd dat wij het beleid ten
aanzien van de derde leeftijd vermenselijken,
zoniet blijven wij de hartelozen die wanneer
WIJ zelf oud geworden zullen zijn ook geen
beter lot verdienen "
Tot zover een zichtbaar geëmotioneerde
Jan Caudron in de Vlaamse raad Op de
valreep vernamen wij dat het door hem aangekaarte probleem het diskussiepunt wordt
van Zeker Weten (BRTN) op dinsdag 26
januari a s

WIJ IN EUROPA

EUROPA '93: WORDEN WIJ
ER (0N)VEILI6ER BIJ ?

D

E eer om de studiedag op gang
te trekken viel fraktievoorzitter
Jaak Vandemeulebroucke te
beurt. De straatkriminaliteit,
daar ging het over. Kriminaliteit
die vaak 'klein' genoemd vi/ordt
omdat ze niet groots georganiseerd is, doch helemaal niet
klein is voor de slachtoffers.
Hoe is de situatie in de grootsteden? Wat is de invloed van
de Europese eenmaking en het wegvallen
van de binnengrenzen hierop ? Beïnvloeden de migratiebewegingen de kriminaliteit?
Prof. Brice De Ruyver, kriminoloog aan de
Gentse Universiteit, behandelde de grensoverschrijdende kriminaliteit. Op dat vlak
kan hij flink wat ervaring voorleggen. Hij
leidde immers een onderzoek naar de kriminaliteit in de grensstreek die Zuid-WestVlaanderen (het Kortrijkse) en Noord-Frankrijk omvat. Verder onderzocht hij de verhouding tussen druggebruik en krimineel gedrag in de grensstreek met Nederland.

VAN ALLE TIJDEN
Het is een probleem van alle tijden, zo
stelde hij. De misdaad kent immers geen
grenzen, zeker de georganiseerde misdaad
niet. Men maakt gebruik van de grens en
speelt in op de verschillen in strafhandhaving tussen landen (In het ene land wordt
anders en strenger vervolgd dan in het andere land). Het antwoord van de verschillende overheden op dit verschijnsel heet dan
ook: grensoverschrijdende samenwerking.
Op dat vlak werden reeds in de jaren '70
tussen de EG-landen verschillende afspraken gemaakt (IrevZ-akkoorden). Telkens
voorzag men kompenserende maatregelen
voor het soepeler grensverkeer. De Scherh
gen-akkoorden van 1985 en 1990 (in twee
schuifles gesloten) moeten de gevolgen van
de afschaffing van de grenskontroles aan
de Europese binnengrenzen vanaf 1993 opvangen.
Want wat is de huidige situatie? Bendes
uit Noord-Frankrijk teisteren de streek van
Kortrijk met talrijke diefstallen en inbraken.
Het gaat hierbij vooral over diefstal van lukse-produkten zoals dure merkkledij. Met de
verkoop ervan worden drugs gekocht. Het
druggebruik in Noord-Frankrijk heeft veel te

maken met de sociaal-ekonomische malaise
in die streek, die gepaard gaat met grote
jongerenwerkloosheid. Het 'rijke' WestVlaanderen werkt dan als een rode lap op
een stier. De Westvlaamse politie kan echter
niet veel doen. De grens verhindert bv. achtervolgingen in Frankrijk. Zelfs uitwisseling
van gerechtelijke informatie is al een probleem.
Om aan deze toestand te verhelpen voorziet het Schengen-akkoord een aantal maatregelen die de basis leggen voor internationale politionele samenwerking. Zo wordt de
onderlinge bijstand tussen de politiediensten geregeld en kunnen EG-lidstaten onderlinge afspraken maken over specifieke
vormen van kriminaliteitsbestrijding. Daarnaast wordt er een Schengen-informatiesysteem opgezet, dat gerechtelijke informatie

Onder deze titel ging op Initiatief
van de Regenboogfraktle in het
Europees Parlement vorige week
een studievoormiddag door. In
de mooie Van Maeriantzaal van
het E.P. in de Brusselse Beliiardstraat traden een veertigtal aanwezigen in diskussie met een uitgelezen panel.
van en voor de lidstaten ter beschikking
stelt.
Brice De Ruyver beoordeelde de Schengen-akkoorden als een goede aanzet tot
grensoverschrijdende politionele samenwerking. De georganiseerde misdaad pakt men
hiermee niet aan. Hien/oor is verdergaande
samenwerking nodig, bv. over de politiebevoegdheden, en moet men de strafwetgeving van de lidstaten op elkaar afstemmen,
bv. de wetgeving op het witwassen van
zwart geld.

VAN ANTWERPEN...
De tweede spreker. Tuur Van Wallendael,
ombudsman van de stad Antwerpen, sprak
vanuit zijn ervaring op het terrein en stelde
dat Antwerpen een relatief veilige stad is
zonder zware kriminaliteit. Wel heerst er een
gevoel van onveiligheid bij heel wat inwoners.
De meeste klachten betreffen de verkeersonveiligheid, wat in de eerste plaats te maken
heeft met het ongedisciplineerd gedrag van
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Hugo Coveliers pleit voor een grondige reorganizatie van de plitiediensten.
(foto vum)
de burgers zelf. Verder stellen zich heel wat
problemen met bouwvergunningen. De kriminele veiligheid komt op de derde plaats.
Allesoverheersend is echter het gevoel bij
de Antwerpenaars dat de overheid selektief is
in haar optreden. Er hangt een sfeer van
„voor de groten mag alles, de kleine man
echter wordt op de vingers getikt". Deze sfeer
doet elk overheidsoptreden van bij voorbaat
al mislukken. Volgens Van Wallendael heeft
dit te maken met het niet oplossen van grote
zaken, zoals het Bendedossier, de moord op
A. Cools en allerlei smeergeldaffaires. De
burger gelooft de overheid gewoon met
meer: de politici kennen er mets van en
bedienen vooral zichzelf en hun vriendjes.
Tussen haakjes: Van Wallendael zit zelf in de
raad van bestuur van de Antwerpse Socialistische Mutualiteiten.
Dit vooroordeel is echter dikwijls niet op
feiten gesteund. Inzake de bestrijding van het
hooliganisme bv. heeft de politie al flink wat
vooruitgang geboekt: men kent alle hooligans met naam en toenaam. Hetzelfde kan
gezegd worden van de druggebruikers. De
vraag is echter hoe men best optreedt om
aan deze misdrijven paal en perk te stellen.
O
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Een ander element in die liele onveiligheidssfeer is het ongel<oördineerde optreden
van politiediensten en parket. Het parket
vormt geen hecht korps, veel substituten
komen en gaan. Er hangt ook een voortdurende sfeer van geheimzinnigheid; te vaak
verschuilt men zich ten onrechte achter het
geheim van het gerechtelijk onderzoek. De
stedelijke politie is onderbemand en heeft
onvoldoende werkingsmiddelen. Daar komt
nog een mentaliteit van onverschilligheid bij:
alle PV's worden toch zonder ven/olg geklasseerd ; waarom dan nog verbaliseren ? Waarom iemand aanhouden als hij toch de dag
nadien reeds vrij is ?
Van Wallendael ziet twee mogelijke oorzaken voor dit ongeloof in het overheidsoptreden. Door de teloorgang van de klassieke
industriële sektoren (staal, tekstiel, steenkool) zijn voor heel wat mensen maatschappelijke zekerheden op het vlak van tewerkstelling en kultuurbeleving verdwenen. Daarbij hebben de vroegere gezagsinstellingen
(de kerk, de politieke partij, het ondera/ijs)
heel wat van hun gezag ingeboet. Ook de
pers hanteert geen normen meer. Hij komt
dan ook tot het besluit dat de burger het
vertrouwen verloren heeft in de instellingen
die hem een gevoel van veiligheid zouden
moeten verschaffen.

le kontrole verklaart de hogere delinkwentie
in Brussel ten opzichte van de rest van het
land.
Johan Leman besloot dan ook dat er geen
oorzakelijk verband is tussen krimineel gedrag en het vreemdeling zijn. Als kriminaliteit
met talrijke faktoren te maken heeft, is het niet
verantwoord er één faktor uit te halen en die
ekstra te belichten. Hij voegde er nog aan toe
dat krimineel gedrag van vreemdelingen minstens even hinderlijk is voor de migrantenbevolking als voor de Belgische. Het werkt
immers stigmatiserend.

POLITIEBELEID
De vierde spreker in de rij, VU-volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers, belichtte het
politiebeleid in ons land vanuit een politieke
hoek. Vooreerst stelde hij dat er in ons land
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BRUSSEL
Johan Leman, kabinetschef van Koninklijk
Kommissaris voor de migranten Paula
D'Hondt, stond stil bij de vraag of migratiestromen de kriminaliteit verhogen. Zich baserend op rapporten van de Generale Staf van
de Rijkswacht en het Kommissariaat-Generaal van de gerechtelijke politie kwam hij tot
de volgende vaststellingen over de aard van
de kriminaliteit: diefstal blijft de belangrijkste
vorm van misdrijf en het aantal stijgt nog,
vooral de diefstal van voertuigen; het aantal
illegale asielzoekers neemt toe; België is een
transltland voor drugtrafiek.
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Wat het profiel van de daders betreft stellen
deze rapporten vast dat kriminaliteit vooral
een zaak is van jonge mannen (onder de 25
jaar) uit de lagere socio-ekonomische groepen in de samenleving. Het aandeel van de
vreemdelingen onder de daders komt ongeveer overeen met hun aandeel in de globale
bevolking.
In Brussel, waar de knminaliteitscijfers merkelijk hoger liggen dan in de restvan het land,
heeft 48 % van de daders een vreemde
nationaliteit; 25 % van de daders is drugdelinkwent; 50 % werd gevat voor diefstal. Ook
hier betreft het vooral jonge mannen uit de
socio-ekonomisch zwakste milieus.
Het hoger aandeel van de vreemdelingen
in Brussel is te verklaren door het feit dat de
vreemdelingen meer in de sociaal zwakkere
milieus te situeren zijn en de migrantenbevolking ook veel jonger is dan de Belgische. De
urbanistische chaos en het gebrek aan socia-
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nooit sprake geweest is van enige vizie op
politiebeleid. De politiestrukturen zijn okkasioneel gegroeid, af en toe kwam er een
dienst bij (bv. in 1986 de nationale 23ste
brigade van de gerechtelijke politie als simbolische daad in de strijd tegen het terrorisme na de aanslagen van de COC), nooit werd
een bestaande dienst In vraag gesteld.
Door het ontbreken van zo'n politieke vizie
ontwikkelden de politiediensten hun eigen
vizie op het politiebeleid. Vooral de rijkswacht
spande hierin de kroon. Op die manier kom je
tot een situatie waarin de politie zelf haar
prioriteiten legt. Hierin staat dan steevast het
belang van het eigen korps voorop en niet de
bescherming van de samenleving.
Omwille van dit gebrek aan politieke aandacht voor de politie vroegen de politici zich
nooit af wat eigenlijk de taak is van de politie
in ons land. Deze taak is in de eerste plaats:
de formele sociale kontrole. Vanuit deze
taakomschrijving pleitte H. Coveliers voor
een grondige reorganisatie van de politiediensten naar één politiestruktuur die op
plaatselijk vlak uitgebouwd is en nationaal
ondersteund wordt. Dit houdt meteen de
afbouw of opslorping van de bestaande drieledige struktuur in (gemeentepolitie, rijkswacht, gerechtelijke politie).
Coveliers stond stil bij een aantal goede
initiatieven die tot nu toe genomen zijn, vooral
op het vlak van preventie en administratieve
politie. Het gaat dan over de kontrole op de
politiediensten door een kommissie (die nog
niet operationeel is omwille van politiek gehakketak over de samenstelling), de demilitarisering van de rijkswacht (hoewel het tuchtstatuut nog sterk militair geïnspireerd blijft),
de wet op de politiefunktie, de heropleving
van het nationale instituut voor kriminalistiek.
Tot slot pleitte hij voor een sterke parlementaire kontrole op de politiediensten omdat de politie het monopolie op het legale
geweld heeft en hoopte hij dat het parlement
eindelijk eens een politiebeleid zou uitstippelen.
De afsluiter was voor algemeen voorzitter
BertAnciaux, die een VU-plan over veiligheid
aankondigde dat in een achttal punten konkreet gestalte zal krijgen. De nadruk zal
hierbij liggen op preventie, een juiste taakomschrijving voor de politie, aanpak van korruptie, snellere berechting, verfijnde strafuitvoering, slachtofferhulp en aanpak van de straatkriminaliteit. Hierover meer in een volgend
nummer.
Piet Van Schuyienbergh

Schengen vormt een goede aanzet
voor een grensoverschrijdende politie-samenwerking. Maar de mafia zal
hierdoor volgens De Ruyver niet aan
banden gelegd worden.
(foto vum)
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Van deze studievoormiddag wordt door
het EVA-fral(tiesel(retariaat een uitgebreider versiagboei( gemaald. U kan dit op het
volgende adres aanvragen bij Geert l^mbert: Europees Parlement, Europese Vrije
Alliantie, Belliardstraat 97, Mon 2.13,1047
Brussel, tel. 02/284.30.41.
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KONVENTIE VERBIEDT
CHEMISCHE WAPENS

O

p 22 april 1915 lieten Duitse
soldaten in Boezinge bij leper
voor het eerst een grote hoeveelheid chloorgas ontsnappen uit hogedrukflessen die in
de voorste loopgraven waren
opgesteld. De eerste gasaanval strekte zich uit over een
breedte van vier kilometer. De
noord-oostenwind blies gele
laaghangende wolken over de
stellingen van de Britse en Franse troepen.
Deze wisten niet wat hen overkwam.

IEPERIET
Halverwege 1917 wordt het slagveld in de
streek van leper het testveld van een nieuw
chemisch wapen. Het mosterdgas, naar leper leperiet genoemd, is een zwaar celgif
met verraderlijke werking. Het kan uren duren vooraleer men wat gewaar wordt. Wanneer het gas in kontakt komt met de huid
veroorzaakt het blaren die slechts langzaam
genezen en een bron van infektie vormen.
Inademen gedurende tien minuten van een
koncentratie van 150 miligram per kubieke
meter kan de dood veroorzaken, er treedt al
schade op aan de ogen als men tien minuten blootgesteld werd aan een koncentratie
van 20 miligram per kubieke meter. De gevluchte soldaten die het gas hadden ingeademd werden zwart in het gezicht en stierven korte tijd later. Na de keizerlijke gasaanvallen tijdens de eerste wereldoorlog bij leper bleven 91.000 doden op het slagveld,
en werden 1,2 miljoen mensen gehandikapt.
De wereld reageerde ontzet op de gruwel
van de chemische wapens. Maar het laatste
massagraf was nauwelijks gegraven of de
ontzetting maakte plaats voor het inzicht
welke ontzettende evolutie het gebruik van
scheikundige wapens in de oorlogsvoering
kon teweegbrengen. Het tijdschrift van de
Vlaamse Oudstrijders berichtte over de euforie die Amerikaanse militairen ten toon
spreiden toen ze een nog beter chemisch
wapen ontwikkeld hadden: „Men ziet dat
de oorlog er veel menselijker zou door worden: geen bajonetaanvallen meer, geen
schrapnellwonden en geen gassen, die een
mens een leven lang doen lijden... Met het
nieuw vergif is men op een kwartuurken
naar het pierenland."

Een VOS-affiche uit de jaren twintig wijst erop dat de chemische oorlogvoering
vreselijice verschrikltingen tot gevolg l<an hebben, ook voor de burgerbevolking. In een bijdrage die volgende week in WIJ verschijnt onderzoeken we
waarom de keizerlijke troepen net bij leper voor het eerst de oorlogsmachine
met chemische middelen voedden.
(foto archief vos)

HAU\BJA
Weldenkende lieden zagen gelukkig in
dat maar beter paal en perk gesteld kon
worden aan deze ,,menselijker" vorm van

Verleden week werd in Parijs de
Konventie over de Chemische
Wapens (KCW) ondertekend.
Deze konventie werd eerder al
afgesloten op de Ontwapeningskonterentle van Geneve op 3 september van vorig jaar. Ze werd
onderschreven door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties op 30 november jl.
oorlogsvoering. In 1925 werd over de chemische wapens het Protokol van Geneve
gesloten. Dit Protokol verbiedt echter alleen
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het gebruik van chemische en bakteriologische wapens. Maar zelfs dat kon het Protokol niet verhinderen. Troepen van Mussolini
gebruikten scheikundige wapens bij de verovering van Abessiniè.
En tijdens de Eerste Golfoorlog (tussen
Irak en Iran) in de jaren tachtig aarzelde ene
Saddam Hoessein niet om herhaaldelijk zijn
chemisch spul uit de bunker te halen toen
het Iranees menselijk numeriek ovenwicht de
krijgskans dreigde te keren. Bij het chemisch bombardement door de Iraakse
luchtmacht van de Koerdische stad Halabja,
omdat de Koerden met Iran zouden samengespannen hebben, vonden tussen de
5.000 en 10.000 burgers de dood of werden
ernstig gewond. De wereld reageerde geschokt, maar strafmaatregelen bleven uit.
Irak voerde immers oorlog tegen het fundamentalistische Iran, en niet tegen het kapitalistische Koeweit.
Ondanks dat protokol eksperimenteerden
ook heel wat landen lustig verder met nieuO
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we chemische wapens. Betekenisvol is bvb.
dat de Verenigde Staten het Protokol pas in
1975 ondertekenden. Intussen was er een
grote verscheidenheid ontstaan aan chemische oorlogsgassen. Grosso modo kunnen
ze ingedeeld worden in drie kategorieên:
blaartrekkende gassen (bvb. mosterdgas),
zenuwgassen (bvb. Sarin) en bloedvergiftigende chemische middelen (bvb. cuyaanzuur).

Eind vorig jaar besliste de regering een ontmantelingsinstaliatie te iaten
bouwen om de 200 ton probleemmunitie van Houthuist te vernietigen.
(foto P. Bolsjus)

IN HOUTHULST
LIGT EEN TIJDBOM
Eén van de problemen waar de onderhandelaars over de Konventle die de
chemische wapens moet verbieden mee
worstelden, vormt de opruiming van de
gigantische chemische wapenstocks.
Men kwam overeen dat alle chemische
voorraden vernietigd moeten zijn binnen
de tien jaar na het van kracht worden van
de konventle. Er moest al onmiddellijk
een uitzondering voorzien worden voor
Rusland, dat de grootste voorraad oorlogsgassen heeft en die niet tijdig gelikwideerd krijgt. Rusland, en alle andere landen die problemen hebben met de vernietiging van de stocks, krijgen vijfjaar ekstra
de tijd.
Oude chemische wapens, zoals de munitie uit de eerste wereldoorlog die opgestapeld ligt in Houthulst, worden door de
konventle als chemisch afval beschouwd.
Maar ook dat chemisch afval moet zoals
de voorraden binnen de tien jaar opgeruimd zijn. In Houthulst ligt zo'n 200 ton
probleemmunitie.
Al sedert '81 zoekt Landsverdediging
naar een oplossing voor die stock, waar
trouwens per jaar nog steeds 20 ton
bijkomt. Vroeger werd de giftige munitie
in de Golf van Gaskonje gedumpt. Na 72
verbood een internationaal verdrag deze
gevaarlijke dumping in beton. Voortaan
werd de toksische munitie in HouthulstPoelkapelle opgestapeld.
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De effekten verschillen volgens kategorie.
Ze variëren van blaren en neusbloedingen
tot vochtafscheiding, stuiptrekkingen en verlamming. De gevolgen van een chemische
aanval zijn nochtans vaak onzeker. Er spelen heel wat faktoren mee: de koncentratie
van het produkt, de gasvormige of vloeibare
toestand van het agens, de tijd die het gas
aktief blijft (persistentie), en vooral de
weersomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, wind,...). Sommige gassen dringen
binnen langs de ademhalingswegen, andere via de ogen of de huid. Volgens oorlogsspecialisten hebben chemische wapens
meer dan welke strijdmiddelen ook een vernietigend effekt op het moreel van de getroffen troepen.

PHILIPS PETROLEUM

Toch kreeg België in '80 nog eens een
stortvergunning voor het dumpen van 225
ton giftige munitie in de Golf van Gaskonje, omdat de minister van Leefmilieu en
Volksgezondheid de noodtoestand inriep. Daarna werd weer een voorraadje
aangelegd op het militair domein van
Houthulst. De ontmijningsdienst van de
landmacht (ODLM) haalt jaarlijks nog 200
tot 300 ton munitie op, waarvan 90% (de
niet-probleemmunitie) tot ontploffing gebracht wordt.
Voor de resterende giftige tijdbom is nu
een oplossing in de maak. Eind vorig jaar
ondertekenden Landsverdediging en
Leefmilieu een protokol waarin staat dat
Landsverdediging 264 miljoen uittrekt
voor de identifikatie en ontmanteling van
de probleemmunitie en het opslaan van
de giftige en chemische elementen, tenwijl
Leefmilieu 240 miljoen klaarhoudt voorde
afvoer en de vernietiging van de chemische en giftige stoffen. Daarop kon de
ministerraad de bouw van een ontmantelingsinstallatie goedkeuren. Men verwacht dat ze eind '94 in werking gesteld
kan worden. Senator Capoen herinnert
zich hoe bij een vorige bezuinigingsronde
het voorziene krediet voor de ontmantelingsinstallatie al eens geschrapt werd.
De VU-senator hoopt dat ze niet andermaal op de lange baan geschoven zal
worden.
(pjjjj
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Ten/vijl sommige staten zich hard inspanden om via de meest geavanceerde chemische wapens de wapenwedloop in de oorlogsgassen te winnen, zetten andere staten
zich in om deze gruwel beter aan banden te
leggen dan via het Protokol van Geneve. In
1983 kwam België in opspraak gekomen
omdat Philips Petroleum uit Tessenderio
500 ton tiodiglicol, noodzakelijk voor de
aanmaak van mosterdgas, aan Irak geleverd
had. Waarop de Belgische regering met
rode kaken de produktie van het goedje
verbood en de produktievergunning introk.
VU-politici als Vic Anciaux, Michiel Capoen,
Jaak Vandemeulebroucl<e en Willy Kuijpers
hebben zich in kamer, senaat en Europees
parlement ingezet om de chemische wapens van de aardbol te bannen.
Zal die betrachting met de pas goedgekeurde konventle lukken? De konventle
gaat in ieder geval een flinke stap verder
dan het Protokol van '25. Er werd meer dan
twintig jaar over onderhandeld. De konventle verbiedt het gebruik van scheikundige
wapens, het ontwikkelen, opslaan, plaatsen,
verwerven en verkopen en/an. Er worden
wel uitzonderingen voorzien voor binnenlands gebruik van traangas (om inlandse
opstanden te onderdrukken I), pesticiden of
ontbladeringsmiddelen.
Het zwakke punt in de konventle is de
kontrole op de naleving ervan. Er wordt een
dubbele kontrole voorzien: een roetine-kontrole en een c/7a//enge-inspektie. Elk land
dat de konventle ondertekent moet een wet
stemmen die de overtreding van de konventle door nationale bedrijven strafbaar maakt.

OMSLAGVERHAAL
De chemische nijverheid moet de regering
informatie verschaffen die aan de permanente staf van de Konventie in Den Haag
overgemaakt wordt. Den Haag voert de roetinel<ontroles uit om de nationale informatie
te kontroleren. De permanente staf in Den
Haag kijkt ook met argusogen naar de internationale handel in een reeks prekursoren,
basisstoffen voor de aanmaak van chemische wapens die net zo goed voor burgerdoeleinden gebruikt worden.

ATOOMBOM VAN
DE ARMEN
De chailenge-inspektie staat een lidstaat
toe een internationale inspektie te vragen
van een chemische installatie of lokatie in
een andere lidstaat. Het gevizeerde land
moet dan binnen de 48 uur, en niet later
dan 100 uur na de aanvraag, de inspektie
laten plaatsvinden. Deze chailenge-inspektie
mag op het eerste zicht behoorlijk streng
lijken, deskundigen zijn het erover eens dat
ze in de praktijk een lachertje is. Moderne
chemische bedrijven zijn immers perfekt in
staat om binnen de 24 tot 48 uur alle leidingen en reaktieketels te ledigen, de inhoud
af te voeren, kortom alle sporen uit te wissen.
Wat de wereldwijde verbanning van chemische wapens nog onwaarschijnlijker
maakt, is de weigering van bepaalde landen, de Arabische bvb, om de konventie te
ondertekenen. Slechts de Magreblanden
(Algerië, Marokko en Tunesië) en Libië waren aanwezig in Parijs. De Arabische wereld
koppelt immers een verbod op chemische
wapens aan een verbod op kernwapens.
Volgens de Arabische landen beschikt Israël
nl. over nukleaire wapens, en zouden zij
zich door de konventie te tekenen blootstellen aan de willekeur van de joodse staat. De
Arabische landen hanteren de chemische
wapens dus als afschrikking tegen het vermeende nukleaire potentieel van Israël. De
chemische wapens worden niet voor niets
de atoombom van de armen genoemd.
De Franse president Mitterand en de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Eagleburger verklaarden dat ze het initiatief van de Egyptische president Mobarak
steunen om van gans het Midden-Oosten
een zone te maken zonder massavernietigingswapens. Het vertrouwen tussen de staten in het Midden-Oosten Is echter nog te
ver zoek om deze mooie intentie op korte
termijn te verwezenlijken. Mitterand sloeg de
nagel op de kop, toen hij zei: Geen ontwapening zonder vertrouwen, geen vertrouwen
zonder kontrole, geen kontrole die niet internationaal is.

DE lEPER-ZAAL VAN CLAES
De konventie werd voor België ondertekend door minister van Buitenlandse Zaken Willy Claes (SP). In zijn tussenkomst
stelde Claes de konferentie voor om de
voornaamste vergaderzaal van het hoofdkwartier van de Konventie in Den Haag de
leper-zaal te noemen, om te herdenken
dat bij leper tijdens de eerste wereldoorlog voor het eerst gifgas gebruikt werd.
Dit povere initiatief van de Belgische
minister kent een hele voorgeschiedenis,
en is in het licht daan/an werkelijk grotesk
te noemen. De leper-zaal van Claes is nl.
al wat er overblijft van het VU-voorstel om
de Konventie de Konventie van leper te
dopen.
Er werd oorspronkelijk even met het
idee gespeeld om het permanent sekretariaat van de Konventie over chemische
wapens in de Westvlaamse stad te vestigen. In 1987 had de toenmalige Belgische regering leper voorgedragen als
kandidaat voor de vestigingsplaats van
het internationaal kontrolecentrum van de
konventie. Dat bleek echter niet realistisch. Het sekretariaat van de Konventie
telt honderden ambtenaren (sommigen
spreken van 2.000), en in leper is er geen
aangepaste infrastruktuur voor zo'n overrompeling aanwezig. Europees parlementslid Vandemeulebroucke hierover:
„Het permanent sekretariaat vestigen in
leper is ondoenbaar De massale aanwezigheid van honderden ambtenaren en
hun gezinnen zou de hele regio kunnen
ontwrichten."
Zelfs het voorstel om de konferentie
van Parijs in leper plaats te laten vinden,
bleek niet haalbaar omdat daar geen
voldoende groot kongrescentrum met simultaanvertaling voorhanden is. Bovendien, zo bleek uit het antwoord van Buitenlandminister Claes op een dringende
parlementaire vraag van senator Capoen,
was de kandidatuur van leper voor de
slotzitting bijna niet meer verdedigbaar
omdat Frankrijk de kandidatuur van Parijs
naar voor had geschoven. Deze kandidatuur werd volgens Claes gesteund door
praktisch alle EG-lldstaten.
Wel haalbaar, en daar kregen VU-senator Michiel Capoen en VU-europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke de
steun van alle politici uit de streek voor,
was het voorstel om de simbolische naam
Konventie van leper te verdedigen. Toenmalig premier Martens en minister van
Buitenlandse Zaken Eyskens gaven hun
ekspliciete goedkeuring aan dit voorstel.

O.m. VU-senator Michiel Capoen spande zich in om voor leper meer dan een
"zaal" in het permanent sekretariaat
van de konventie uit de brand te slepen.
(foto WIJ)

De regering Dehaene, en in het biezonder de nieuwe Buitenlandminister Claes,
engageerden zich ook vrij ver. We citeren
uit het antwoord van Claes op de dringende vraag van Capoen van 30 juni verleden
jaar: Niettemin dringt de Belgische delegatie te Geneve aan opdat de naam van
leper zou verbonden worden aan de Konventie. Dit voorstel wordt gesteund door
de meeste eksperten o.a. deze van de
Amerikaan Bob Mikulak, een der voornaamste eksperten, waardoor de konventie de titel zou dragen: Konventie van
leper
Maar Claes kwam met de leper-zaal als
fopspeen op de proppen. Op enkele
zonderlingen na, die een buitensporige
interesse voor kontrole op chemische
wapens koppelen aan een buitenissige
belangstelling voor faits-divers als de etymologie van vergaderzalen, zal de buitenwereld de Konventie over de Chemische
Wapens nooit meer in verband brengen
met leper.
(Pd|)

(pdj)
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NOOIT MEER OORLOG /2

DE EERSTE DIENSTWEIGERAARS
Pacifisme en flamintangisme zijn echter
twee grootheden die niet zomaar samenvallen. Inpikkend op de aktualiteit stelt hij duidelijk : „Er zijn er ten onzent die zich antimilitarist noemen omdat ze tegen het Belgisch
leger zijn, wijl dit leger antivlaams is. Zij
kunnen flinke Flaminganten zijn, maar pacifisten zeer zeker niet Als pacifisten zouden
wij ons even krachtig tegen een Vlaams als
tegen een Belgisch leger keren, dit kan niet
genoeg worden herhaald. Wij wijzen van de
hand een liefde voor beigie, aie ons zou
verplichten de Duitser of de Fransman te
haten, maar wij zouden even krachtdadig
Vlaanderen een liefde weigeren waarin zou
besloten liggen enige haat voor de Waai (...)
Onze Flamingantische overtuiging heeft niet
in 't minste uitstaans met onze propaganda
voor vrede en ontwapening. Zoals wij nu
spreken, spreekt de pacifistische Waal en de
Duitser en de Fransman en de Chinees."

„Zoals zij in Vlaanderen de Vlaamse beweging hebben ingezet en opgeheven 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 Indië en China
opstoten tot een geweld dat het veel sterker
Europa terugwerpt: zoals zij altijd in de
geschiedenis zonder leger, politie, wetten of
lijfdwang, voor de massa het laatste woord
hebben gehad, zullen ook nu de intellectuelen en de kunstenaars over de massa macht
gewinnen."
Die Vlaamse volksmacht, zoals Walschap
ze beschreef, deed niet alleen Brussel,,wankelen en sidderen".

VU\AMSE REVOLUTIE
Alle Vlamingen, „zonder één enkele uitzondering", weten heel goed dat België zich als
staat misschien zal kunnen handhaven indien
het vrede blijft, „maar voorgoed zal uiteenscheuren in geval van oorlog". En „wie dat
durft betwisten, ofwel wil hij niet weten wat hij
weet, ofwel is hij aan de Vlaamse geestestoestand even vreemd als de eerste de beste
Eskimo'. En Walschap hangt een merkwaardig toekomstbeeld op: „Ik wil nog aannemen
dat men het in de eerste ziekelijke overspanning gedaan krijgt, de jonge Vlamingen
geestdriftig te doen marcheren ter verdediging van België. Ik volg dociel de stoutste
fantasie. Ik zie de honderden der Vlaamsnationalistische wachten, de duizenden
hoogstudenten van Leuven en Gent sedert
de oorlog, de duizenden die elf nationalisten
in de Kamer brachten, 50 percent van aldie te
Antwerpen voor Borms, dus ruim 40.000, zich
in het vuur werpen met de kreet:,, Voor Vorst
en Vaderland"!. fAen zal het leger ven/laamsen ? Goed. Ik stel nog beters voor l^aak
Ward Hermans generalissimo van deze keurkorpsen en laat hem zijn staf samenstellen uit
Thomas De Backer en anderen. Daar staan zij
roemrijk in het veld en les forts de Liège
tiennent toujours. Is er iemand die gelooft dat
zij het één enkel jaar volhouden, al deze
duizenden die sedert 1919 en vroeger, van
dag tot dag als dogma stellen dat Brussel
stuk moet en dat het Walenland hun zomin
aangaat als de Balkan, die weten dat zij een
overmacht van 80 percent vormen in het
leger en die ondervonden hebben welke
staatsdankbaarheid hen te wachten staat
voor vier jaar front en dertigduizend doden."
Walschap onderstreept dat in deze overwegingen „nu precies niet de juiste vredesmotieven verwerkt" zijn, die nooit nationalisWIJ - 21 JANUARI 1993

De Vlaamse Ijzersoldaten hadden
recht van spreken. Zo stelde een van
hen, Filip de Pillecyn, dat „een Vlaams
leger hoe dan ook een leger is en
derhalve moet afgewezen worden".
tisch zijn maar „van internationale en (voor
ons) christelijke aard". Hij bestempelt echter
zijn beschouwingen als „praktisch en opportunistisch, maar daarom niet minder van
kracht". Hij trekt zijn redenering tot in het
absurde door en komt tot volgende konklusie: „Indien wij, katholieke Vlaamse pacifisten, in ons werk gedreven werden door haat
voor België zoals de militaristische pers wil
doen geloven, dan staken wij ons gevoeglijker in het uniform der militaristen en joegen
dit land de oorlog in om het voorgoed aan
zelfvernietiging prijs te geven."
De Vlaamse pacifisten worden ten onrechte als antibelgicisten afgeschilderd en worden steevast „de plicht van vaderlandsliefde
voor de voeten geworpen": „Zozeer staat de
Vlaming onder deze verdenking, dat hij zich
zelfs tot geen universeel ideaal kan bekennen, of hij moet dit doen met antibelgicistische intenties".
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Anderzijds stelt Walschap dat ook in België
de pacifisten aanvaarden dat een leger noodzakelijk is, nl. voor het behoud van de binnenlandse orde. En hij ontwikkelt een eigenaardige redenering die er nogmaals op wijst hoezeer hij een nakende Vlaamse opstand waarschijnlijk acht: „Indien men nu, wanneer men
een leger heeft, dit niet moet ontwapenen
maar wel het zo degelijk mogelijk bewapenen, dan zeggen wij: bereid uw leger dan
voor op alle eventualiteiten. En is op dit
ogenblik het gevaar voor een Vlaamse opstand minder eminent dan 't gevaar voor een
aanval van Duitsland ? Weten wij niet allen dat
op dit ogenblik de idiotie van een enkele
gendarme volstaat om een opstand te verwekken, waartegen het leger moet ter hulp
geroepen worden? En denkt men dat de
Vlaamse miliciens van heden op een Vlaamse betoging gaan schieten, of dulden dat de
Waalse regimenten dit doen ? Een Vlaamse
opstand van enige uitbreiding zou een
scheuring van het leger en militaire revolutie
betekenen. Indien men dus een leger zo
degelijk mogelijk moet inrichten, alleen omdat men het heeft, moet men zich cito voorzien op de gebeurlijkheid van binnenlandse
onlusten."

FRANS-BELGISCH
MILITAIR AKKOORD
Naast de verkondiging van zijn principiële
stellingen en dito kritiek gaat Walschap op de
aktualiteit in, en met name op het in zo brede
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kringen zo fel omstreden Frans-Belgisch militairakkoord. Eerst stelt hij vast dat, als er dan
toch een leger moet onderhouden worden
het niet alleen op „een inval uit Duitsland en
een Vlaamse revolutie" voorbereid moet worden, maar ook op „een verdediging van onze
kust". Om de kust te beveiligen moet er dan
ook maar een vloot gebouwd worden - dat
is tenministe militiare logika. Echter: „ Waar is
de grens van deze bevi^apening ?(...) De helft
van onze staatsinkomsten is reeds inproduktief wegens... oorlogsschuld en de jaarlijkse
legerkredieten." Een zwaardere inspanning
is gewoon ondenkbaar.

diep geloof in het eigen gelijk getuigt. En
omdat Nooit meer oorlog in eerste instantie
een oproep is tot het vormen van een katolieke massabeweging, weet hij ook enkele hete
hangijzers aan te pakken zonder al te zeer
zijn handen te verbranden. Zo argumenteert
hij niet over dienstweigering, die hij echter
impliciet geoorloofd acht.
Door een reeks uitgebalanceerde en uitgekiende verwijzingen naar de konkrete politieke aktualiteit appelleert hij daarenboven aan
alle lagen van de publieke opinie. Als dokument is Nooit meer oorlog niet alleen interessant voor een beter inzicht in wat toen in
brede volkskringen leefde (het boek mocht

immers op grote bijval bogen), maar ook voor
een beter inzicht in Walschaps strijdvaardige
persoonlijkheid.
Toen zijn pamflet verscheen stonden buitenlands en militair beleid centraal in de
belangstelling. De reeds meer dan tien jaar
aanslepende, hevige polemiek over het
Frans-Belgisch militair akkoord kende een
hoogtepunt. De onophoudelijke, breed flamingantische kampanje tegen het akkoord
onderging een stroomversnelling. De beruchte zaak rond de vervalste Utrechtse dokumenten had er de regering mede toe
verplicht te onderhandelen met Frankrijk over

SCHURK OF VRIEND?
Inval uit Duitsland, Vlaamse revolutie, kustverdediging : „Wij spreken niet eens over de
mogelijkheid van een inval uit Frankrijk want
België vertrouwt blijkbaar geen enkel internationaal verdrag, behalve het Frans-Belgisch
militair akkoord'. Afgezien van het feit dat de
zwaar op de staatshuishoudkunde wegende
bewapening hoe dan ook zinloos is, België
heeft zijn „militaire kredieten besteed en zijn
leger ingericht, niet voor de verdediging van
België... maar voor de verdediging van Frankrijk en daan/oor alleen. Daarom zeggen we:
indien we een leger hebben, moeten we het
ontwapenen, maar nu we het eenmaal bewapend hebben, moeten we zelfs de illusie
opgeven dat we een Belgisch leger hebben
bewapend. We gaven ons geld aan de uitrusting van een Frans leger in België".
Na een historische terugblik op de FransDuitse betrekkingen en dito op Belgisch
grondgebied uitgevochten oorlogen, stelt
Walschap vast dat „door een der voornaamste Belgische staatslieden", nl. Prosper Poullet, erkend wordt „dat Frankrijk en Duitsland
allebei van plan zijn onze grenzen te schenden, maar aan de ene schurk verkopen wij
ons om dit te voorkomen of liever te legaliseren en we noemen hem dan vriend, maar
tegen de andere schurk versterken we onze
grens en we noemen hem vijand."
Kortom, Walschap laat geen enkel argument onbenut om aan te tonen dat, hoe men
het ook bekijkt, bewapening absurd is en
blijft, ook op grond van inwendige logika. Al
staat het voor hem vast dat - „ontwapend of
bewapend" - oorlog te land ons hoe dan
ook te wachten staat, toch pleit hij voor
algehele ontwapening en radikaal pacifisme.
Immers, „verdrukking te lijden voor rechtvaardigheid is heldhaftiger dan onrecht bedrijven".
Al laat hij zich verleiden tot soms verrassende zijsprongen waarbij hij de redenering uit
het ongerijmde niet schuwt, houdt Walschap
een rechtlijnig betoog, dat soms wel wat
eenvoudig en naïef klinkt (maar dat is een
versleten verwijt: het gelijk der anderen wordt
vaak als naïviteit afgeschreven...) maar
steeds van een gloedvolle overtuiging en een

Soldaat Joris De Leeuw, hier samen met priester Maurits Geerardijn, weigerde
dienst om taairedenen. Zijn aktie had verstrekkende gevolgen voor de taalwetten. Op 1 juni 1930 had te Brussel een hulde-manifestatie plaats waar 30.000
Vlaamse oudstrijders aan deelnamen. Het gevolg was dat het Nederlands als
kommando-taal in het leger werd aanvaard. De Leeuw werd bij gebrek aan
„misdadig inzicht" vrijgesproken. In het arrondissement Dendermonde richtte
hij de Vlaams Nationale Volkspartij op. Later sloot hij bij de Belgische
Werkliedenpartij aan en werd socialistisch gemeenteraadslid te Lebbeke. In
1946 werd hij, als aanhanger van Hendrik De Man, tot 6 maanden cel
veroordeeld.
(foto wu)
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL
de opheffing of minstens de aanpassing van
het akkoord, aldus wijlen dr Guido Provoost
in zijn monumentale Vlaanderen en het milttair-pohtiek beleid in België tussen de twee
wereldoorlogen
(Leuven,
Davidsfonds,
1977)

DE EERSTE
DIENSTO/EIGERAAR
Op het Landelijk Kongres van het toen
invloedrijk Verbond van Vlaamse Oudstrijders op 27 april 1930 was het principe zelf
van de gewapende landsverdediging ven/vorpen en een motie goedgekeurd ten gunste
van de „volledige, onmiddellijke en eenzijdige ontwapening van België, door het afschaffen van het leger, het opgeven van alle
militaire bewapening en versterking, en het
verbannen van alle oorlogstuig uit het land"
Daarenboven werd dienstweigering, die
steeds een delikate aangelegenheid was geweest, nu een waarlijk heet hangijzer
De eerste bekende gevallen van dienstweigering in België hadden plaats gehad in
1927 A de Severe en RA Simoens, twee
principiële pacifisten aangesloten bij War
Resister's International De Vlaamse afdeling
van WIR werd in 1925 door Armand Suis
(1893-1948) te Antwerpen opgericht
Het lijdt geen twijfel dat Walschap vertrouwd was met de basisverklaring van deze
pacifistische internationale, die hij programmatisch in zijn pamflet venwerkt „Ik verklaar
me tegen alle oorlog en besluit nooit geen
enkele te zullen steunen, noch door wapens
te dragen, noch door munitie te maken, te
behandelen of te verhandelen, noch door in
te tekenen op oorlogsleningen, noch door
enige dienst waar te nemen, waardoor anderen zouden kunnen vrijkomen voor oorlogsdienst Verder verklaar ik te zullen meestreven om alle oorzaken tot oorlog te doen
verdwijnen "
Rechtvaardige oorlogen bestaan met
noch aanvals-, noch verdedigingsoorlogen,
met eens bevrijdingsoorlogen Immers in elke
oorlog verdwijnen orde, veiligheid en vrijheid,
dat leert de ervaring Dat was ook de stelling
die A Suis wekenlang ontwikkelde in het
weekblad De Vlaamsche Oudstrijder Drie
jaar later hadden hij en Filip de Pillecyn
binnen VOS de stelling vooropgesteld en met
klem verdedigd dat een Vlaams leger hoe
dan ook een leger is, en derhalve afgewezen
moet worden Dit in tegenstelling tot Pol
Beinaerdts die de slogan gelanceerd had
„Liefst geen leger, maar als het moet, liever
een Vlaams'"
Het gedachtengoed dat door Walschap in
de verf gezet werd, was met zomaar uit de
hemel komen vallen
De eerste twee dienstweigeraarszaken die
de publieke opinie in Vlaanderen sterk beroerd hadden en daadwerkelijke politieke
WIJ - 21 JANUARI 1993

aandacht gekregen hadden, vertoonden echter geen raakpunten met antimilitarisme, laat
staan pacifisme
Lode Bonten en Joris de Leeuw weigerden
zich pnncipieel te onderwerpen aan de „de
taaldwang de Vlamingen in het leger opgelegd" Buiten die vastberaden weigering „bij
voorbaat welkdanig Frans bevel ten uitvoer te
brengen" waren ze echter bereid hun dienstplicht volledig te volbrengen Bonten werd
ziek en werd eind 1928 venwezen naar het
militair hospitaal te Brussel Tenslotte werd hij
om gezondheidsredenen ontslagen
De Leeuw werd in augustus 1930 door het
Krijgshof vrijgesproken Hun beider moedige
inzet had alles te maken met strijd tegen
onduldbaar onrecht, maar mets met eigenlijke dienstweigering De politieke beroenng
rond beide gevallen had echter tot gevolg dat
het Nederlands als beveltaai ingevoerd werd
alsmede de vrije taalkeuze van de dienstplichtigen

In 1931 zou echter luid de stem weerklinken van hen die dienst weigerden op pnncipieel pacifistische of politieke gronden (of op
beide), een al te vaak vergeten bladzijde uit
de geschiedenis die behandeld werd door
Raymond Cardoen {Het probleem van de
dienstweigering in Vlaanderen tussen de
twee wereldoorlogen, onuitgegeven verhandeling, 1977) en door A E Eyckerman (De
Vlaamse dienstweigeraars tussen de twee
wereldoorlogen, in Jaarboek van de Vlaamse Beweging, Brussel, 1986, biz 239-257)
HenrI-Floris Jaspers

VOLGENDE WEEK:
EEN WETSVOORSTEL
OVER DIENSTWEIGERING

KATOUEK GEKIBBEL
De vanzelfsprekendheid waarmee Walschap zich bij de ontwikkeling van zijn
pacifistische stellingen op het pauselijk
gezag beriep, was alleszins optimistisch
zoniet voortvarend te noemen
R Vanlandschoot (Michiel Vandekerckhove, Tielt, 1980) en M Lamot stippen
aan dat er in Vlaanderen in de jaren
twintig in katolieke kringen „nauwelijks ol
geen interesse bestond voor de pacifistische visie op oorlog en vrede" De kerkelijke overheid hield het „bij de stelling dat
het buitenlandse en militair beleid een
zaak was van het staatkundig bestuur en
dat de burgers zich daar loyaal naar
dienden te schikken"
Daarenboven vonden de pauselijke oproepen voor een katolieke vredesbeweging „zo goed als geen weerklank"
Walschap werd trouwens reeds in 1930
terechtgewezen Op 16 november had hij
uittreksels van een bijdrage van prof Ude
uit de bundel Katholische Stimmen gegen
den Krieg in Hooger Leven gepubliceerd
HIJ had daarbij onderstreept dat de Vlamingen dringend bewust moesten worden van hun katolieke vredesplicht
De moraalteoloog prof Ude beschouwde dienstweigering in vredestijd als internationale heilige plicht De reaktie liet met
lang op zich wachten
M Lamot „Bewust of onbewust had
Walschap daarmee zijn hand in een bijenkorf gestoken Hij diende zich veertien
dagen later te excuseren voor zijn uitspraken het bleek immers dat de visie van
Ude met helemaal strookte met de „ei-
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genlijke" katholieke opvattingen Om een
en ander goed te maken, gaf pater Van
fAoorsel daarop een overzicht van de
traditionele leer van de kerk inzake dienstweigering en vredesactie "

ALFONS VRANCKX"
Gelijktijdig met Nooit meer oorlog verscheen in maart 1931 de brochure Dienstweigering van e p Lauwers, docent te
Leuven en later direkteur van de Sociale
School te Heverlee Pater Lauwers verwierp zowel de stellingen van Ude als die
van pater Van Moorsel (o m dat rechtvaardige oorlogen nog steeds legio waren) In oorlogstijd moet de enkeling zijn
plicht tegenover zijn land vervullen en
mag pas dienstweigeren uit absolute
overtuiging van de onrechtvaardigheid
van de oorlog, waarbij van de kerkelijke
overheid geen konkrete uitspraak mag
venwacht worden
Dienstweigering was uitgegeven door
de Vereniging voor Volkenbond en Wereldvrede, aan de Leuvense Alma Mater
opgericht door Alfons Vranckx (de latere
BSP-mimster van Binnenlandse Zaken en
van Justitie, 1907-1979)
Walschap was lid van het beschermend
komitee, en wat deze studentenorganisatie struktureel met kon, daar slaagde Walschap in het grote publiek bereiken De
omstandigheden waren hem daarbij gunstig en hl] zal dat met zijn artistieke intuïtie
wel degelijk aangevoeld hebben

TENTOONSTELLING

VAN SIRENEN EN MEERMINNEN
Onder de titel Van sirenen en meerminnen
heeft in de galerij van de Brusselse hoofdzetel van de ASLK een wat bevreemdende
tentoonstelling plaats. Het is alleszins een
originele gedachte om rond dit tema zull<e
vergaande en overzichtelijke ekspositie op te
bouwen. Uiteraard zou ik zeggen, ligt auteur
Vic De Donder hier aan de basis. Deze
specialist terzake publiceerde trouwens een
geschiedenis van de sirene onder de titel De
lokroep van dezeemeermin, een uitzonderlijk
fraai uitgegeven en geheel in kleur geïllustreerd boek. Tegelijk verschijnt bij Gallimard
in Parijs in de reeks Découvertes de Franse
vertaling. Daarmee is Vic De Donder de
eerste niet-Fransman die in de reeks aan bod
komt.

PUBLIEKE VROUWËi^
Deze tentoonstelling wil een uniek historisch
overzicht brengen van hoe de sirene geëvolueerd is als mitisch begrip tot die dualistische verschijning van half vrouwmens, half
dier, terzelfdertijd zo verschrikkelijk en aantrekkelijk voor menige man!
Voor de allereerste keer hieven de sirenen
hun betoverend lied aan in de alom gekende
klassiek-Griekse avonturenroman, de Odysseia van Homeros. Tot de held Odysseus
zingen ze met hun verleidelijke stemmen:
„Hierheen, veelgeprezen Odysseus, leg je
schip aan, om naar onze stem te luisteren".
Tot diep in het Hellenisme (4de-3de eeuw
V.Kr.) blijven sirenen-zangen nazinderen.
Ook in de Mythe van Er van de even
klassiek-Griekse filosoof Plato, bezingen acht
sirenen, elk op een draaiende hemelkring
gezeten, de kosmische harmonie.

ERASMUS
Elke kuituur eigent zich als het ware het
sirenen-motief toe en draagt er een specifieke boodschap mee uit. In het klassieke Griekenland was men vrij algemeen de mening
toegedaan, dat sirenen in feite publieke vrouwen waren. Hun uiterlijke, verleidelijke
schoonheid was dan slechts een misleidende
kamoeflage voor innerlijke slechtheid, bedrog en zelfs doodsbedreiging. Het is natuurlijk vrij logisch, dat de kristelijke kerkvaders
precies deze voorstelling zullen overnemen
in hun geschriften tegen de heidense gewoonten en verhalen. In hun voorstelling kan
alleen Kristus maar gelden als de ware, enige
leraar, zoals de toonaangevende Clemens
van Alexandrië voorhoudt. Vlucht dus die
oude gewoonten, schrijft hij, want ze zijn als
de sirenen uit het verhaal, verlokkelijk door
hun wellustig lied, maar er slechts op uit om
hun gewillige slachtoffers de dieperik in te
trekken!

Korintische vaas met mengwezen: een vogel-vrouw. 6e eeuw voor Kr.
(foto ACL, Brussel)
In het middeleeuwse wereldbeeld geldt de
sirene of „meermin" dan ook als het simbool
van de zogenaamde „luxuria", dit wil zeggen
de „wellust". Wanneer de middeleeuwer het
had over wellust, dan dacht hij zeer ekspliciet
aan iedere vorm van seksueel genot buiten
het huwelijk.

sirenen beklemtoond. Zij fungeren dan ook
veelvuldig in talloze bonte balladen, legenden en sprookjes.

De humanisten steunen zich voor hun
interpretatie van de sirenen op de visie van
Plato. Voor hen is de „goddelijke zingende
sirene" de personifikatie van de welsprekendheid en van de geleerdheid. Zo heet
Erasmus een ,,dulcis Siren" of een „zoete
sirene" te zijn.

Hier werden de dramatische verzandingen
aan de Vlaamse, Hollandse en Friese kust
door het volksgeloof algemeen toegeschreven aan de wraak van „meerminnen", die
door arrogante vissers in hun netten gestrikt
waren. Men zocht dus naar een aannemelijke
verklaring voor de zware sociaal-ekonomische gevolgen van de sistematische verzanding van de kusthavens (cf. Brugge, Damme),
o

Tijdens de romantiek wordt dan natuurlijk
weer vooral het idillische karakter van de

25

INVU\ANDEREN

~

WIJ - 21 JANUARI 1993

TENTOONSTELLING
llligerus, de morfologie van de zeekoeien en
de psichoanalize. Dus duidelijk genoeg stof
om een gefundeerde en uitgebreide tentoonstelling op te bouwen over dit geheimzinnig
ondenwerp.

Ook in de emblemata duiken de sirenen of
meerminnen, die wonderlijke wezens met
krullende vissestaart, regelmatig op. In de
enaissance fungeren ze regelmatig als drukkers-embleem. In de loop van de 18de eeuw
bevolken ze allerlei natuurboeken. In de volgende eeuw vormen ze een begeerde trukage-attraktie op allerhande dorpsforen en kermissen.

In de loop van vijfentwintig eeuwen heeft
de sirene ook een ernstige gedaanteverwisseling ondergaan. Aanvankelijk werd ze voorgesteld als een vogel met vrouwenkop. Bij de
Etrusken en de daaropvolgende Romeinen
evolueerde ze tot een vrouw met uitgesproken vogelklauwen. Pas in de Middeleeuwen
kreeg de sirene haar zo karakteristieke krullende vissestaart. Nog later zal die staart zich
trouwens ontdubbelen, zodat de sirene de
uiteinden ervan met beide handen omhoog
kon houden.

In Engeland zal trouwens in dezelfde periode een ware „mermamanie" ontstaan!

DE VERKLARING

~

Waar komen deze ambivalente wezens nu
vandaan? Het is duidelijk, dat er reeds ,,vismensen" opduiken in de Babilonische godenwereld. ,,Vogel-vrouwen" gaan dan weer
terug op de Egiptische ,,Ka-" of ziele-vogel
en kunnen zelfs in verbinding gesteld worden
met oeroude Indische motieven uit mitologieën en sagenverhalen.

ALS KUNSTMOTIEF~
In de loop der tijden groeide de sirene uit
tot een geliefd motief voor kunstenaars van
het meest diverse pluimage. Men vindt de
afbeelding van sirenen dan ook terug op
amforen, fresko's, sarkofagen en grafmonumenten, in katedralen en pandgangen, op
huisgevels en op de boeg van fregatten en
klippers. Ze worden op perkamenten handschriften gepenseeld, in hout geskulpteerd,
in koper gedreven, in zandsteen gekapt, in
zilver gehamerd, in porselein gebakken en in
kristal gestipt. In onze musea hangen tal van
kunstwerken, waarop meerminnen hun diverse verleidingstechnieken uitproberen. Dit
gaat van schilderijen van Jeroen Bosch, over
de Duitse romantikus Arnold Böcklin, tot de
surrealistische ekspressies van René Magritte en Paul Delvaux en de houtsneden van
onze Frans Masereel en Mark Severin en
zelfs de skulpturen van Joseph Cantré.

Zoals in de aanvang gesteld moet wellicht
de direkte oorsprong van de sirenen gezocht
worden in Oud-Gnekse zeeverhalen, die uitvoerig handelen over de kolonisatie van het
westelijk gedeelte van de Middellandse Zee.
Buiten kijf staat natuurlijk, dat de mens steeds
graag geloof gehecht heeft aan het optreden
van allerlei monsterachtige wezens, zeebewoners met menselijk allure, mengwezens uit
vooralsnog onbekende en niet-geëksploiteerde plekken op de aardbol. Denken we
trouwens maar onmiddellijk aan de nog
steeds aanhoudende verhalen over het Monster van Loch Ness uit Schotland of de
wonderlijke sporen van de onbekende Vef/of
Sneeuwmens uit de Himalaya! Dit alles ter
verklaring voor de voor de gewone volksmens onbegrijpelijke natuun/erschijnselen of
voor de fantastische voorstellingen van iedere menselijke verbeeldingskracht.

Indien je inderdaad intensief naar dit motief
begint te zoeken, ontdek je talloze sirenen/meerminnen op wandtapijten, Delftse tegels,
medailles, wereldkaarten, glasramen, kartoens en postzegels! Om dan nog maar te
zwijgen over de stadswapens, boegplanken,
uithangborden en strips en dit alles tot op
onze dagen I Dus nog eens: stof genoeg
voor een werkelijk sprankelende tentoonstel-

WAARNEMINGEN
Toch is er meer aan de hand. Er bestaan
inderdaad talloze rapporten over waarnemingen en zelfs vangsten van,,meerminnen". De
beschrijvingen van sirenen uit de Oudheid en
de Middeleeuwen lijken bij nader toezien erg
goed op de beschrijvingen van zeekoeien.
Volgens diverse getuigenissen zou het zeekoe-wijfje haar jongen rechtopstaand in het
ondiepe kustwater zogen. Als ze, opgeschrikt
door het verschijnen van de mens, wegduikt,
slaat ze met haar vissestaart op het wateroppervlak. Zit de oplossing van het sirenenraadsel misschien in dit „antropomorfe optreden" van een dier, in casu de zeekoe?
Trouwens, zwemt de verleidelijke sirene/meermin wel werkelijk rond in de wereldzeeën of „spook-spartelt" ze eerder in het fantasierijke hoofd van de mens? Is ze onder die
verschijningsvorm misschien zijn oerbeeld
van archetipe van „das ewig Weibliche", de
in feite onbereikbare, dus des te aantrekkelij-
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Dirk Stappaerts

Keramieken sirene door L Sheren.
(foto de Graeve)

ke, tegenpool? Dus de ,,Tantalus-kwelling"
van iedere man?
Om in dit alles dus enige ordening of
inzicht te krijgen, moet men overgaan tot een
brede, algemene studie van onder andere de
godenwereld van Babiloniërs en Indiërs, de
mitologie van Egyptenaren en Gneken, de
verhalen van de Fenicische zeelieden, de
reisverslagen van de grote ontdekkers, de
rasindelingen van geleerden als Linnaeus en
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- Van Sirenen en Meerminnen. Tentoonstelling
In de ASLK-GalerIj, Kreupelenstraat 12te Brussel
(vlakbij het Centraal Station). Nog tot 14 februari
1993. Geopend alle dagen van 10 tot 18u. Gratis
toegang. Katalogus 600 fr.
- De lokroep van de zeemeermin. VIc De Donder. Uitg. De Standaard, Antwerpen. 450 fr. 160
biz.

NIEMAND MOET KARELJONCKHEERE
LEREN STERVEN
Op 9 april a.s. wordt Karel Jonckheere
(Oostende 1906) 87. Hij moet zowat onze
oudste bekende dichter zijn. Voor tiet bereiken van die hoge leeftijd verdient Jonckheere, buiten de gebruikelijke felicitaties, niet
meteen 'n standbeeld. Voor zijn poëzie mag
hij echter wél op een voetstuk worden geplaatst. Het eerbetoon dat uitgeverij Houtekiet en bloemlezer Herman De Coninck hem
eind vorig jaar brachten met de waardevolle
editie Niemand moet me helpen sterven een keuze uit zijn poëtisch oeuvre van 1933
tot vandaag - is dan ook meer dan terecht.

Voor ons hoeft dat maar één echt groots
gedicht te zijn en moeten we Jonckheere met
Bij een ablatie maar meteen in het panteon
van onze liriek een plaats geven. Nu al, bij
leven en hoge leeftijd.
De Coninck heeft zijn keuze beperkt tot een
honderdtal door hemzelf klassiek genoemde
gedichten, klassiek, aldus De Coninck, „in de
twee betekenissen des woords: hun vorm is
klassiek en ik hoop dat ze nog een vijftigtal
jaar eeuwig mogen blijven".

AMBASSADEUR
Want Jonckheere was en is vooral een
goed dichter en zal als dusdanig ook blijven
verderleven in de tijdloze geschiedenis. Hij
heeft nochtans in zijn lange leven - al dan
niet bewust - gezorgd dat hij niet alleen als
dichter in de belangstelling kwam. Zo heeft hij
talrijke letterkundige studies, reisverhalen en
dagboeken gepubliceerd en was hij in de
jaren zestig één der eerste bekende Vlamingen bij onze noorderburen. Deze bekendheid
had hij in ruime mate te danken aan zijn
talloze optredens in televisieprogramma's
waarin hij - meestal aan de zijde van Godfried Bomans - de Hollanders duidelijk
maakte dat Vlamingen ook sterk en spits uit
de hoek kunnen komen. Jonckheere was in
de jaren zestig tot begin zeventig ook bedrijvig als zogenaamd „ambassadeur" van onze
Vlaamse literatuur in het buitenland. Kwaadsprekers vertelden dat hij er vooral voor
zorgde dat zijn eigen werk werd vertaald,
deze jaloerse tongen verzwegen echter de
talloze andere Vlaamse auteurs die dank zij
Jonckheere hun werk in een vreemde taal
zagen verschijnen. Jonckheere kan ook worden beschouwd als de levende encyclopedie
van onze literatuur van (vooral) tussen de
twee wereldoorlogen.
Wie ooit zijn konferences heeft bijgewoond
weet wat wij bedoelen: hij sprak over figuren
als Van De Woestijne of Teirlinck alsof het zijn
broer of naaste buren waren en over die
andere grote meneer uit onze letteren, Marnix
Gijsen, kon hij zonder enige moeite een
avond lang aan het woord blijven.
Gijsen en Jonckheere waren ook intiem
bevriend en de dood van de auteur van
Joachim van Babyion in 1984 moet voor
Jonckheere ook een „aanval" op zijn eigen
levensdraad zijn geweest. Maar Jonckheere
leeft nog en zal voor een deel onsterfelijk
blijven met intussen klassiek geworden verzen als Aankomst in het duin (uit Spiegel der

Karel Jonckhere: „Laat mij liggen
waar il( val want de eeuwigheid is
overal."
zee, 1946): „Wie veertig jaar wordt zal zichzelve kennen / of anders is het beter dat hij
sterft...") en Bij een ablatie (uit Was het maar
bij deze woorden gebleven, 1983). Beide
gedichten werden door De Coninck in de
nieuwe Jonckheerebloemlezing opgenomen, het eerste is alom bekend, het tweede
moet en zal het worden want het is één der
mooiste liefdesgedichten uit de Vlaamse liriek. Jonckheere beschrijft er op een sublieme, ontroerende en vertederende wijze de
borstamputatie bij zijn vrouw en etaleert er
meteen ook zijn grote liefde voor haar.

KU\SSIEK
Herman De Coninck heeft het immense
belang van dit gedicht in het oeuvre van
Jonckheere duidelijk onderscheiden, in zijn
voorwoord bij de door hem samengestelde
bloemlezing omschrijft hij het als het „mooiste, dapperste liefdesgedicht" en over een
Jonckheere „die zich laat kennen als één van
de betere tederheidsdichters van deze eeuw"
(biz. 17). Er wordt wel eens gezegd dat een
dichter groot is wanneer hij een paar zogenaamd onsterfelijke gedichten nalaat.
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De bloemlezer tipeert Jonckheere als een
tragisch dichter en daar doet hij hem beslist
geen onrecht mee aan. Want de dichter van
Conchita (1939), Spiegel der Zee (1946) en
De hondenwacht (1951) heeft een groot deel
van zijn poëtisch oeuvre opgeladen met puur
menselijke dramatiek die hij meestal uit zijn
eigen leven heeft gepuurd. Het mislukte eerste huwelijk, de blinde zoon, de ziekte van
zijn tweede vrouw zijn de pijnpijlers waarop
zijn poëzie steunt. Al deze trieste feiten zouden hem hebben kunnen laten wegzinken in
een moeras van zielig (en te begrijpen) zelfbeklag. Maar niets daarvan. De levensgenieter en realist Jonckheere herstelt zich uitgerekend door zijn poëzie grotendeels van al
deze tegenslagen en blijft met een ironische
trek om de lippen zijn weg door dit leven
vervolgen. Hij onderkent in de uitlaatklep die
poëzie is zeer duidelijk de gevaren, de onvolmaaktheden van dit medium. Daarom het
grote aantal gedichten waarin de ars poëtica
aan bod komt en in vraag wordt gesteld, ooit
omschreef hij poëzie als een leugen.

STERVEN

~

In De dienst der dichters uit de bundel De
hondenwacht (1951) schrijft hij: „Dit heet
men Poëzie, het schoon bedrijf / dat men van
buiten af ons kan benijden / maar ons vereenzaamd laat naar ziel en lijf / en erger nog
ouvert toute la nuit".
De rusteloze, altijd alerte Jonckheere is
hier op een uitermate scherpe wijze aan het
woord. Hij weet zeer goed waar hij als dichter
staat, waar hij mee bezig is en hoe de
buitenwereld over hem denkt.
In de meeste van zijn gedichten zie je ook
duidelijk de vent Jonckheere: een man vervuld van zelfkennis en zekerheden omtrent
de medemens. Sarkastisch en recht voor de
vuist in de omgang - wanneer je hem
persoonlijk kent weet je best wat ik bedoel , kwetsbaar én glashelder in zijn gedichten.
Het laatste gedicht uit de bloemlezing,
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KABARET
waaraan het boek trouwens ook zijn titel heeft
ontleend, biedt ons een zeer open en brede
kijk op het leven en de filosofie van deze
grote dichter. Hier krijg je Jonckheere ten
voeten uit, zijn „Leerscholen" zijn die van de
lezer die ongehinderd door liet door de
dichter opengegooide raam op diens leven
kan kijken.

ZUIDAFRIKAANS KABARET
VLAANDEREN

En inderdaad, niemand moet Jonckheere
helpen sterven, hij weet best hoe het moet,
alleen de grillige duur van het leven speelt
hem wel eens parten. Denken we hier maar
aan het door hemzelf in 1991 aan het dagblad
De Morgen royaal én attent aangeboden
allerlaatste interview. Want hij „lag op sterven". Wellicht verliep één en ander toen te
prozaïsch naar het vermoeide hart van de
oude dichter.
En besloot de overmacht van de lirikus in
hem om er nog maar een poëtisch stukje aan
te breien. Dit was en is nog steeds dezelfde
Jonckheere die als energieke dertiger in het
in 1938 gepubliceerde gedicht Klein testament (niet in de pas verschenen bloemlezing
opgenomen) de achteloze lezer smeekte:
„Laat mij liggen waar ik val / want de eeuwigheid is overal".
Herman De Coninck heeft Jonckheere's
poëzie niet laten liggen waar ze lag - in
vergeelde, soms meer dan een halve eeuw
oude boekjes - , hij haalde er een honderdtal van onder het stof, voegde ze op een
eigengereide, verantwoorde wijze samen, en
dat volstond om er een stukje lirische eeuwigheid van te maken.
Jonckheere verdient het. Een mooi, waardig saluut van een bijna vijftiger aan een bijna
negentiger.
(w.v.)
- Niemand moet me helpen sten/en. Karel
Jonckheere. Poézlebloemlezing samengesteld
door Herman De Coninck. Uitg. Houtekiet, Antwerpen. 1992. 595 fr.

HET WOORD VAN
JONCKHEERE
In de raadszaal van het gemeentehuis te Lovendegem houdt Hugo Van
der Cruysen in de loop van 1993 negen
voordrachten met poëzie van Karel
Jonckheere.
De reeks noemt Woord op zondag,
begint om 11 u., is gratis bij te wonen en
wordt door een aperitief gevolgd.
Hierbij de data: 7 februari, 7 maart, 4
apnl, 2 mei, 6 juni, 6 september, 3
oktober, 7 november en 5 december.
Alle programma's duren ongeveer 30
minuten. Deze lezingen, die wij onze
lezers ten zeerste aanraden zijn een
initiatief van de dr. Achiel Stubbekring
en van Poëzie Hardop.
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Van donderdag 21 tot vrijdag 29 januari
brengt het kabaretgezelschap Jannie Du Toit
met Skadu's teen die muur een hulde aan dé
grote naam van het Zuidafrikaanse chanson
Koos Du Piessis.
Deze baanbreker in de liriekbeweging van
de vroege tachtigerjaren heeft aan het Afrikaanse luisterlied een bekoorlijkheid en een
waardigheid verleend die zijn tijdgenoten
amper konden evenaren. Zijn plotse dood op
15 januari 1984 betekende dan ook een grote
slag voor het luisterlied en voor het Afrikaans.
Voor Stephan Bouwer, een pittige regisseur die aangezocht werd om een programma samen te stellen en te regisseren, was dit
een uitzonderlijke uitdaging aangezien hij
altijd een grote bewondering heeft gehad
voor het werk van Koos Du Piessis. Het is de
eerste maal in de geschiedenis van de lichte
Afrikaanse muziek dat een huldeblijk, in de
vorm van een volledig podiumprogramma,
aan één enkele Afrikaanse muziek- en liriekeschrijver gewijd wordt.
Jannie Du Toit, een persoonlijke vnend van
Koos en een kenner van zijn muziek, ward
uitgenodigd om als zanger voor deze produktie op te treden. Christa Steyn is muziekregisseur en begeleider tenwijl zangeres Marie Du Toit de gelegenheid krijgt om haar
onbetwistbaar talent reliëf te geven met de
liedjes van Koos, voor wie ze een grote
bewondering heeft.
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De produktie is meer dan een aanschouwelijke en te beluisteren bloemlezing van
Koos Du Piessis' werk want onder leiding van
Stephan Bouwer zal de muziekliefhebber
weer eens, of voor de eerste maal, geraakt
worden door de mens Koos Du Piessis, door
zijn en/aring van de hem omringende wereld,
door zijn beleving van pijn en vreugde en
door zijn vaardigheid met woorden en muziek.

- Skadu's teen die muur, Zuidafrikaans
kabaret. Do 21/1, vrij 22/1, zo 24/1: Ter
Eist, Antwerpen. Kaarten: Viaamse Volkskunstbeweging, B. Dhanislaan 20 bus 3,
A'pen (03/238.94.12).
Za 23/1: Vri) Technisch Instituut, Brugge. Kaarten: Brugse Boekhandel, Dyver 2,
8000 Brugge (050/33.29.52).
Ma 25/1: Ontmoetingscentrum Westrand, Dllbeek. Kaarten: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, Dllbeek
(02/466.20.30).
Do 28/1 en vrij 29/1: Feestzaal Dienstencentrum Ledeberg (Gent). Kaarten: Vakbel,
Limburgstraat
90,
Gent
(091/223.01.36). Buiten de kantooruren reserveren via antwoordapparaat of fax
(091/25.85.08). Adres en telefoonnummer
vermelden.

BOEKEN

DE ANONIEME JEZUÏET
In het ontdekkingsjaar 1992 schreef Willy woond eiland heeft gewoond, een conquistaSpillebeen een schitterende roman over oor- dor die de tocht van Pizarro naar het Inkarijk
log, macht en ideologieën, het schrijven De heeft meegemaakt
anonieme jezuïet speeW zich af in het zestiende eeuwse Sevilla, en ver daarbuiten, tot in
het grote rijk van de Inka De inkwisitie is
oppermachtig, de wereld barst uit z'n Europees karkan naar de Nieuwe Wereld
Daniel blijkt al gauw een onverbeterlijke
opschepper en leugenaar te zijn Maar ook
Daniel de Trujillo is publiek schrijver in de de anderen, zijn vrouw, zijn biechtvader, de
haven van Sevilla Hij teert op zijn enige grote verhalenvertellers, liegen of verdraaien de
wapenfeit, een ndderroman over „Amadis", waarheid dat ze zwart zien Waarom geeft
en zoekt inspiratie voor een nieuw groot Daniel de vertellers eigenlijk gratis logies'
epos Daarom geeft hij mensen die een Welke relatie heeft hij met zijn vrouw, en later
verhaal te vertellen hebben onderdak bij hem met haar vriendin' Welke rol speelt zijn
thuis Zijn belangrijkste vertellers zijn een biechtvader' Waarom noemt de conquistaschipbreukeling die jarenlang op een onbe- dor Ramon zichzelf Francisco '

LEUGENS

Via leugenachtige monologen wordt het
geheim van de anonieme jezuïet langzaam
ontrafeld Deze vertelvorm is in het begin
even wennen, maar blijkt langzamerhand de
enig mogelijke om de verschillende werkelijkheden en de verschillende leugens van elkaar te scheiden De bazis voor het twintigste
prozaboek van Willy Spillebeen ligt in historische bronnen
(Pd|)

- De anonieme Jezuïet. Wllly Spillebeen. Uitg.
Manteau, 1992, 263 biz, 900 fr.
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universitair ziekenhuis
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Het Universitair Ziekenhuis van de Universitaire Instelling Antwerpen zoekt een
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•• •••«
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INFORMATICUS
ERVAREN PROGRAMMEUR

universitair diploma met specialisatie informatica

A1 diploma met minimum 3 jaar relevante ervaring
In het kader van een migratie van onze software naar een open omgeving (HP-Unix, Sybase, Uniface)
willen WIJ de ploeg versterken die de administratieve modules gaat herschrijven
Profiel: D u hebt een dynamische persoonlijkheid, D u bent creatief en leergierig, D uwenstin nauw
contact te staan met de gebruikers, D u werkt graag in groep en bent flexibel, D u kan zelfstandig
werken, D uw doel is een tijdig en kwalitatief eindresultaat te bekomen
Ervaring met ziekenhuisadministratie, i h b met fakturatie, is een belangrijk pluspunt Ook kennis van
Unix, Sybase en/of Uniface is een voordeel.

• • ••
• • ••
• ••

• •
• •

•• ••••
•• ••••
•• •• •9
•••

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De modaliteiten en voorwaarden i v m de kandidatuurstelling kan men bekomen bij de direktie
Personeel - Examensekretariaat - Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem (evt tel 03/8291111 - toestel 1170 maandag t/m vrijdag van 830 u tot 12 30 u en van 13 tot 17 u)
2 De ingevulde sollicitatieformulieren (cfr modaliteiten) dienen persoonlijk of aangetekend ingeleverd
te worden op hogervernoemde dienst

•• ••••
• • •
• ••
• ••

3 Verdere inlichtingen of meer details over de funktie en de werkomgeving kunt u bekomen bij
Mevrouw H De Gauwer, directeur Informatica (tel 03/8291111 - toestel 1838)
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SPORT

GEBUISD MET
GROTE ONDERSCHEIDING
Het moet ]e maar overkomen. Met
29 op 34 als trainer worden doorgestuurd. Luca Peruzovlc, de stille Kroaat die zowel als trainer als
als voetballer zijn eigen weg ging
zonder zich om de opgefokte entoerage te bekommeren, werd
door Anderlecht „gebuisd" in zijn
groot eksamen. Luca, wiens
ploeg In vijf maanden hoop en al
één wedstrijd verloor, werd gewogen en te licht bevonden. Door
een jury wiens deskundigheid almaar meer in vraag wordt gesteld. Want zoveel is zeker: het
sportief beleid van Anderlecht
deugt niet. Voor zover er al van
een beleid sprake kan zijn. Het
gelijkt meer op gooi- en smijtwerk met de zakken vol geld.
Voorlopig staan er drie trainers
op de pay roll van de rijkste klub
van het land. Het schijnt de laatste van de bekommernissen van
de hh. Vanden Stock en Verschueren. Al heet het dat het
gewicht van laatstgenoemde almaar zwaarder doorweegt in bestuursbesiissingen.

E

IGENLIJK is het een zielig verhaal. Weinig stichtend en nauwelijks te geloven. De Mos wordt
eind 1991 zogoed als heilig verklaard door Anderlecht. Een trainer uit de duizend met wie de
hoogste internationale ambities
mogen worden gevoed. Met die
zekerheid begeven de koopmannen van het Astridpark zich wel
zeer vroegtijdig naar de spelersmarkt. Na Versavel werden ook Albert en
Emmers bij KV Mechelen weggekocht. Omdat de gelegenheid schoon was en grote
klubs buitenkansjes vanzelfsprekend moeten grijpen. Anders beschouwen ze zichzelf
als dieven in eigen zak.

DUISTERNIS
Voetbal laat zich evenwel niet altijd opsluiWIJ - 21 JANUARI 1993

Peruzovlc verdedigde zich met de zwaarst denkbare argumenten: rezultaten. Maar dat
mocht nog niet baten.
(foto vum)
ten in logische redeneringen en wat in januari ondenkbaar was, werd in mei realiteit.
Niet het ongenaakbaar geachte Anderlecht
maar wel Club Brugge werd landskampioen. Tot grote vreugde van veel gewoon
voetbalvolk. Het hoongelach moet pijn hebben gedaan en... de Mos, die schatten verdiende - en vandaag nog steeds verdient
- werd doorgestuurd. Om onduidelijke redenen. Opheldering werd nooit verschaft.
Door geen van beide partijen. Omwille van
wederzijdse financiële gebondenheid. Geld
maakt nu eenmaal recht wat krom is.

- naar het hoofd kreeg geslingerd kon men
eind augustus ook al horen en vooral lezen... Maar dan wel in de Vlaamse kranten
want benden de taalgrens nam men Luca in
bescherming. Dat ging des te gemakkelijker
omdat Anderlecht bleef winnen en nagenoeg een rekordreeks neerzette. 29 op 34.
Het is grote onderscheiding.

Het doorsturen van De Mos wekte irritatie
bij (te) veel Vlaamse voetbaljoernalisten.
Omdat met de jaren vriendschapsbanden
met de Nederlandse trainer waren gegroeid.
De Franstalige pers jubelde onverholen. De
arrogante Kees was eindelijk op zijn gezicht
gevallen. Op slag werden in dat kamp veel
frustraties weggespoeld. Er werd almaar
meer Nederlands gesproken op perskonferenties en dat was moeilijk om verteren.

Maar die hebben dus niet kunnen volstaan. Daags nadat hij op de prijsuitreiking
van de Gouden Schoen nog schijnbaar zorgeloos met zijn voorzitter en manager had
staan praten, werd Peruzovlc door dezelfde
heren zonder pardon doorgestuurd.
Hij blijft natuurlijk een vriend van de klub
en mag altijd terugkomen {kijken, wel te
verstaan) wanneer hij dat wil. Luca zal zich
dan niet alleen voelen trouwens. Hij kan een
loge vullen met zijn vroegere en toekomstige lotgenoten.

NIEUWE MESSIAS
Anderlecht, dat toen al wist dat het met
beide voeten in drijfzand was terechtgekomen, zocht zijn heil bij Luca Peruzovlc. Om
al even onduidelijke en onbegrijpelijke redenen. Al de verwijten die de arme Luca vorige week door zijn gewezen werkgevers geen kommunikatie, geen sisteem, geen lef
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Maar de Vlaamse pers bleef zich roeren
en Luca ging onbewogen door in de storm.
Hij verdedigde zich met het zwaarst denkbare argument: resultaten.

De nieuwe Messias heet Boskamp. De
antipode van Peruzovlc eigenlijk. Turbulent,
ongezouten, impulsief, onbehouwen. We
wensen Johan hetzelfde toe als al zijn voorgangers : sterkte, stalen zenuwen, een dosis
geluk en bevrijdend cinisme. De Nederlander krijgt het niet gemakkelijk want de Waalse pers zou hem en het beleid (sic) de
oorlog hebben verklaard.

SPORT
Zielig, pijnlijk en intriest. Trainers mogen
niet worden beoordeeld op hun taal maar
op hun resultaten en spelopvattingen. In het
rauwe realistische profvoetbal nagenoeg onverzoenbare begrippen. Maar het wordt wel
tijd dat de voetbalwereld zich luidop vragen
stelt over het beleid en de etiek van zogeheten topklubs. Anderlecht lokte Peruzovic
weg in Charleroi waar voor hem een meerjarenkontrakt klaar lag. Dat is natuurlijk de
zaak van de man in kwestie, maar toch.
Vandaag wordt midden het seizoen hetzelfde gedaan met Boskamp in Kortrijk. Mogen we dat onzindelijk vinden? Mogen we
daar aan toevoegen dat elk normbesef is
verdwenen en dat de fatsoenvragen niet per
definitie met geldbiljetten kunnen worden
beantwoord? Voetbal is al lang geen feest
meer en het zal dat vermoedelijk ook nooit
meer worden. Daarvoor is men veel te ver
gegaan. En om op Anderlecht terug te komen. Er was een tijd dat de Brusselse klubs
over de beste spelers, de beste trainers, de
beste jongeren, de beste talentscouts en de
bekwaamste bestuurders beschikte. Over
de juistheid van veel van die gegevens is
vandaag grote twijfel gerezen.

DE SCHOEN SPANT NIET
Philippe Albert werd met ruim verschil tot
Gouden Schoen 1992 gekozen. De voetbalwereld had niet anders verwacht. Wij ook niet
al hadden we wel anders verhoopt.
Versta ons niet verkeerd: we gunnen de
Waal zijn sukses van harte. Hij is één van de
betere, of misschien juister sterkere, spelers
van dit land. Groot, krachtig, stoer, niet traag,
moedig, wilskrachtig, taai en gedreven. Geen
onvergelijkbaar talent. Dat zeker niet. Maar
wel iemand die er dag in dag uit honderd
percent tegenaan gaat. Een strijder naar het
hart van de trainers van deze tijd. Onvervaard

Zelf ergeren we ons voortdurend aan de
tegenstrijdige verklaringen van veel dirigenten. Vandaag beweren ze met staalhard gezicht en boude taal dat een trainerswissel
gewoon ondenkbaar is en morgen sturen ze
de man schaamteloos door. De lezers worden verondersteld alles te slikken. De geloofwaardigheid van de joernalistiek wordt
er door ondermijnd. En wat te denken van
de burgemeester van 's lands eerste voetbalgemeente die oordeelt dat het zijn plicht
is de voetbalbond te moeten interpelleren
over de kwaliteit van de arbitrage ?

Flandrien

De lezer weet dat wij klasbakl<en koesteren. Dat technische bedrevenheid, improvisatievermogen en originaliteit door ons hoog
worden ingeschat. We kiezen van nature uit
voor aanvallers, voor spelmakers, voor kreatievelingen. Verdedigers worden met een
andere mentaliteit geboren. Afbreken blijft
altijd en overal gemakkelijker dan opbouwen.
Sierlijkheid, elegantie en bekoorlijkheid kunnen maar zelden met efficiëntie en veelgeprezen realisme worden verzoend. Vandaar dat
onze voorkeur voor soortgelijke onderscheidingen bijna per definitie naar bedreven spelmakers of specifieke aanvallers uitgaat. Dat
laatste is Altiert nooit, het eerste is hij soms.
In zijn voordeel pleit natuurlijk dat hij de
piek van zijn mogelijkheden nog niet heeft
bereikt. Albert kan en zal nog groeien. Misschien hebben we nog niet alles gezien...
Vera/achting is ook dat de reus uit Bouillon
vroeg of laat naar het buitenland zal vertrekken. Wanneer Anderlecht de tijd rijp acht zal
de klub ook hier eieren voor haar geld kiezen
en de miljoenen tellen. Business heet dat. We
leren er mee leven.
Keeper Verlinden van Club Brugge was
vanzelfsprekend een goede tweede. Een
doelman die nooit veel drukte heeft verkocht
en jaar na jaar beter werd. Desondanks
bleven de poorten van de nationale ploeg
voor hem altijd op slot en grendel.

MATCH VAN
DE WRAAK

Pleiten de klubleiders in bedoeld geval
„onschuldig onwetend" of is het gewoon
een opgezet maneuver om het herspelen
van de wedstrijd in Genk te voorkomen?
Wie de vraag stelt geeft meteen het antwoord. Dat Anderlecht-Genk door het vermoedelijke herspelen van Genk-Anderlecht
een wedstrijd met verhoogde risikofaktor
dreigt te worden is best mogelijk maar de
„match van de wraak" kan toch onmogelijk
meer voorzorgsmaatregelen vragen dan
topmatchen tegen Standard, Club Brugge
of... Antwerp! Waar nog moet aan toegevoegd worden dat de burgemeester door
zijn misplaatste en onverantwoorde tussenkomst zelf de veiligheid in het gedrang
brengt en bijdraagt tot de gezagsondermijning van de scheidsrechters. Dat kan toch
zijn bedoeling niet geweest zijn ?

ook zoals zijn tegenstanders al vaak hebben
moeten en/aren. Albert is geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken. Hij
schrikt niet terug voor intimidatie, hij grijpt
ongegeneerd naar de noodrem, het doel
heiligt de middelen. Hij is dus een topvoetbalIer van deze tijd. Dat zeker. Maar of we
daarom van bewondering moeten achterover
vallen?...

Josip Weber, de onvolprezen prijsschutter
van Cercle Brugge, skoorde hoog. Dat kon
ook moeilijk anders. De man maakt doelpunten met het gemak waarmee anderen overtredingen begaan. Zijn offensieve impulsen verheffen hem boven de binnen- en buitenlandse goalgetters in onze kompetitie. Het mag
een klein mirakel heten dat Cercle haar
middenvoor alsnog heeft kunnen vasthouden. Voor hoe lang nog? Al weet men nooit
natuurlijk. Cercle zou een kapitaalkrachtige
sponsor hebben gevonden die werk wil maken van de verdere uitbouw van de klub in de
schaduw van het in Vlaanderen nochtans
oppermachtige Club.

Philippe Albert grijpt ongegeneerd naar de
noodrem en schrikt niet terug voor Intimidatie. Een topvoetbalier van deze tijd ?
(foto vum)
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Petroleumproducent Petros zou als voorwaarde tot instappen het behoud van 's lands
meest begeerde doelpuntenmaker hebben
vooropgesteld. In het licht van die bedoeling
moet ook de kontraktverlenging van trainer
Houwaart worden begrepen. Want Henkie
weet beter dan wie ook van hoeveel waarde
Josip voor Cercle wel is...
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BIOS

EEN SPEL VAN VERLEIDING
Neil Jordan is een Ierse auteur, die in 1950
in Sligo, Noord-lerland, werd geboren (deze
toevoeging is wel belangrijk, omdat de tematiek van zijn films dan beter te begrijpen valt).
Toen hij nog een kind was verhuisden zijn
ouders naar Dublin. Daar studeerde hij af aan
het University College en promoveerde in
Engels en Geschiedenis. Sinds zijn zestiende
schrijft hij poëzie, toneel en verhalen. Zijn
eerste verhalenbundel Night in Tunisia and
other stories, verscheen in 1976 bij het Irish
Writers' Coöperatieve and leverde hem al
dadelijk een beurs op. Enkele jaren later
(1979) sleepte hij, bij publikatie in Engeland,
de fel gegeerde Guardian Fiction Prize in de
wacht. Ook publiceerde hij nog twee romans : The Past en The Dream of the Beast
Jordan schrijft haast fotografisch en daarom is het niet venwonderlijk dat hij in de film
belandde.
Zijn naam kwam voor het eerst op het grote
scherm toen hij in 1981 de artistieke direktie
deed voor het meesten/verk van John Boerman : Excalibur. Het hek was van de dam, de
filmmikrobe had toegeslagen en reeds in
1982 versierde Jordan genoeg geld van het
Britse Channel Four om zijn eerste, door
John Boorman geproduceerde film, de driesterrenfilm Angel te draaien. Een verhaal over
wraak, waarin een saksofonist de moordenaars van een dom meisje, dat getuige was
van een terroristische aanslag op een disko,
opspoort.

MONA LISA
Zijn volgende film werd The company oi
wolves, die gesierd wordt met drie en een
halve ster. Hier werkte Jordan samen met de
Engelse schrijfster Angela Carter, bij de bewerking van enkele van haar kortverhalen,
gebaseerd op bekende sprookjes. Carter,
joernaliste en feministe, publiceert zogenaamde Gothic Science Fiction en haar
standpunt is, dat alleen horror fiction een
getrouwe weergave is van de tijd waar wij in
leven. Haar verhalen gaan meestal over het
verlies van onschuld bij jongeren, in een
wereld die tegelijk werkelijk en onwerkelijk
aandoet. In deze film is er het jonge meisje
dat in het sprookjesbos met haar angsten en
verlangens bekend raakt.
In 1986 bereikt de film de vier sterren.
Was de titel voorbestemd maar Mona Lisa
werd ook Neil Jordan's Mona Lisa. Bob
Hoskins (beste akteur in Cannes) komt uit de
gevangenis, maar zijn vrouw moet hem niet
meer. Zijn oude baas bezorgt hem de baan
van privé-chauffeur van een dure en gekleurde carl-girl. Ze schieten niet te best met
WIJ - 21 JANUARI 1993

De Neil Jordan lieveling Stephen Rea en de ontdekking Jaye Davidson.

elkaar op, maar uiteindelijk breekt het ijs en
leren ze elkaar kennen en begrijpen, alhoewel Bob maar niet verstaat waarom ze niet
met hem naar bed wil. Samen gaan ze op
zoek naar een verdwenen vriendin van haar
en komen terecht in een wereld van verraad
en geweld.
Jordans Amerikaanse uitstap mislukt totaal
en in 1987 loopt High Spirits volledig verloren, tenwijl in 1989 We're no angels zonder
veel ophef voorbijgaat. In 1990 maakt hij The
Miracle (enkele weken geleden nog in mijn
top van 1992 te vinden), weer naar een eigen
verhaal en spelend in een Iers stadje bij de
zee, waar twee vijftienjarigen hun onschuld
verliezen. Enig mooi.

THE CRYING GAME
En nu is er dan The crying game. Een mix
van Angel, Mona Lisa en The miracle, met
een scheutje The company of wolves, maar
origineler kan niet. Tussen When a man loves
a woman door Percy Sledge en Stand by
your man door Lyie Lovett speelt The crying
game (naar de Dave Berry-hit) een vals spel
van dubbelzinnigheid en schijn. We zijn ge-
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tuige van het Noordiers geweld bij de ontvoering van de zwarte Engelse soldaat Jody (de
Amerikaan Forest Whitaker in zijn eerste rol
buiten de VS) door een IRA-kommando.
Ontvoerder Fergus (Stephen Rea - reeds in
Angel en The company of Wolves) raakt
bevriend met de soldaat in de enkele dagen
dat ze hebben gepland hem als gijzelaar te
houden. Zo leren we zijn liefje Dil kennen en
het café The Metro in Tottenham, waar hij
altijd komt en vernemen we dat hij een
uitstekend cricketspeler is, omdat deze sport
in Antigua, waar hij vandaan komt, door de
armen wordt gespeeld.
Dit alles maakt de uiteindelijke opdracht
hem te likwideren wel erg moeilijk voor Fergus, maar het noodlot zal hem een handje
komen helpen. Volgt een zwarte film, waarin
niets nog werkelijkheid blijkt te zijn en alles
verraad, een trukkendoos waarin regisseur
Neil Jordan steeds opnieuw witte en zwarte
konijnen vindt.
Schitterende film met sublieme vertolkingen, waarbij zeker de rol van de 24-jarige
Jaye Davidson (Afrikaanse vader en Engelse
moeder) niet onopgemerkt zal voorbijgaan
en zonder wie de film waarschijnlijk niet zou
zijn gedraaid.
Willem Sneer

MENGELWERK

HERSENBREKERl

1

6

HORIZONTAAL
2 Die houdt van smullen, maar heeft geen
fatsoenlijke mond (9)
7 Zo'n karwei heb je aanvaard al is 't aan
voorwaarden gebonden (10,4)
8 Een kenmerk van bloed, van sneeuw en
van een heldere lucht vormen samen 't
zinnebeeld van een bevnend land
(4,3,2,5)
10 Met deze vorm van reparatie heeft sinds
de oorlog menige Vlaming seneus te
maken gehad (13)
13 Nadeel van korte duur'' (4)
14 Overzeese melodie (4)
15 Misschien een goede gedachte, maar je
moet 't wel uitvoeren (4)
17 Die maken dat ze wegkomen als de boot
dreigt te vergaan (6)
18 Korte geschreven mededeling (7)
20 Gehjk (7)
21 Die kan zelfs een gesloten deur dragen
(6)
VERTIKAAL
1 Dat schoonmaakmiddel ziet er wat ziekelijk uit (10)
3 Een kostbaar sieraad (5)
4 Het paradijs is met te zien vanwege hoog
drijvende nevel (8,5)
5 Dat moet een vrome vogel zijn i (7)
6 Taalkundig modeverschijnsel om een
opsomming in te korten (2,2)
7 Alle kennis van 't grootste land dat er is
(13)
9 Zo noem je geluid dat door z'n volume
nauwelijks te beluisteren is (2,4)
11 Daar is de muur blijven staan (5)
12 Voor in de keuken of bij de apoteker (6)
16 Als iemand 't gelaat met een mes(je)
heeft bewerkt, is dit het resultaat (8)
17 Zo'n tocht IS van korte duur (6)
19 Die IS op zilver aangewezen (6)
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Wij verwachten uw gele briefkaart met de oplossing van opgave 163 ten laatste op
maandag 1 februari op de redaktie: Barrikadeplein 12,1000 Brussel.

Bush droeg kruis
raket tot de laatste dag

Bush Tomahawkt er op los
•

Schooldirektie vindt Daens
een geknipte film

Boudewijn heeft niet alleen
een mat maar ook twee maten

Huwelijk Bardot omstreden:
Dur dur, d'etre BB!

Eko-taks gaat ons PET-je
te boven
AHASVERUS

Vlaanderen, waar Maas
en geldstromen vloeien
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„Overvaller van Edegem meldt zich",
las Ahasverus
Doe-het-zelfzaak
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TELEVISIE

ZATERDAG 23 JANUARI
TV1
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur locale,
12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 30 Last Train from
Gun Hill, film, 16 00 Première Film & Video,
filmnieuws, 16 30 Top 30,17 00 Kelly, jeugdsene,
17 25 Sleutel, jeugdaktua, 17 50 Musti, tekenfilmserie , 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered
door de bel, komische sene, 18 40 Vlaanderen
vakantieland, West-Vlaanderen en Lake District,
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 R.I.P., sene
20 30 Wantrouwen, TV film
2210 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Halloween II, horror-film

TV2
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek
21 00 Vuurvogel 1 : Olag Borodina, portret
22 00 Vuurvogel 2 : Uit eigen land, I Fiamminghi
22 45 Vuurvogel 3: De Dans ontsprongen, choreografie
22 30 Nieuwskoncert van de Vlaamse Regering,
klassiek
VTM
13 00 Nieuws, 13 20 Fort Utah, film, 14 40 Tekenfilm; 14 50 The girl Rush, film, 16 30 Super
Nintendo; 16 35 Superforce, jeugdsene, 16 55
Super Nintendo, 17 00 Super 50; 17 50 Super
Nintendo; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, avonturensene, 18 30 Dierenpiezier, kwis, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr
21 30 Field of dreams, film
23 15 Nieuws
23 35 VTM-sport
23 45 The heroes, film
Ned. 1
07 30 Alles Kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws;
16 00 Nieuws; 16 05 Atjeh, en toen ging de zon
op, dok leprabestrijding, 16 33 Heb ik iets gemist?, terugblik, 17 14 Forza TV, jongerenmag ,
17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, liefde, 18 40 Ko de Boswachter, milieuprogr voor
kinderen, 19 00 Superster vrouwen, sportspecial,
20 00 Nieuws.
20 25 Batteries not included, film
Ned. 2
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene, 16 00 Nieuws ,1610 Samson, kindermag , 1 6 45 B.O.O.S., jeugdmag , 17 15 Top 40;
18 00 Nieuws; 18 20 Veronica Wintersport, 18 50
Step by step, sene, 19 20 Melrose Place, sene
2010 Litte White Ues, film
21 45 Zaterdagavondcafé, komische sene
22 15 Casino Royale, spelshow
22 40 Joy in love, erotische sene
23 10 Skybound, luchWaarsene
23 35 Voyager special, dok sene
00 30 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws; 12 50 Studio sport; 17 31 De grote
meneer Kaktus show, kinderprogr, 18 00
Nieuws; 18 20 Kassa!, konsumentenmag ,18 53
Lingo, woordspel, 19 22 Koko Flanel, sene, 19 50
Flying doctors, dokterssene
20 40 Zeg 'ns AAA, komische sene
21 09 Sonja op zondag, praatprogr
22 00 Nieuws
2215 Studio sport
22 45 NOVA, aktualiteiten
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ZONDAG 24 JANUARI
TV1
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmiddag; 13 15 Oliver Twist, tekenfilm, 14 30 Knettergek, jeugdsene, 15 00 River Kings, dramasene,
16 001 voor iedereen, familieprogr 17 00 Cordon
Blue, kuhnair mag , 1 7 30 Beestenbos is boos,
jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810
Wonderjaren, komische sene, 18 35 1000 sekonden, spel en kookprogr , 19 00 De Cosby show,
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws
19 45 Sportweekend
20 00 FC De Kampioenen, komische sene (herh)
21 00 De zomer van '45, sene
22 00 De Pré Historie, Lutgart Simoens
22 30 Nieuws
22 50 Ziggurat, kunstprogr
VTM
0830 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons , 09 40 Trivial Pursuit junior, telefoonspel,
09 45 Schuif af, kinderprogr , 1 0 40 Quizt't, telefoonspel , 10 45 Zondag-Josdag, live-mag , 13 00
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 00 Hardcastle &
McCormick, misdaadsene, 14 50 Clip club; 15 00
Retorn to Oz, film, 16 50 Tekenfilm; 17 00 Star
Trek, the next generation, sene, 17 50 VTMSport; 18 00 Nieuws; 18 05 De kinderakademie,
kindershow, 19 00 Nieuws.
19 30
20 00
20 30
21 00
22 20
22 50
23 10
23 40

Familieraad, spelprogr
Meester I, komische sene
Gaston en Leo, humor
Luc, praatshow
The Powers that be, serie
Nieuws
Tussen de lijnen, sport
National geographic explorer, dok sene

Ned. 1
12 00 lOS Magazine; 15 27 De rest is stilte, dok ,
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Het gezongen woord, samenzangliederen, 16 30 Waar blijf
je anders ?, diskussieprogr , 17 00 Nota Bene;
17 05 Opium, kunst en kuituur, 17 30 Masters
Peter's puppet show, manonettenopera, 17 59
Prinsengrachtkoncert '92, 1815 Sesamstraat,
wind/waaien, 18 28 Nijntje, tekenfilmpje, 18 33 1
for U, voor jonge televisiemakers, 18 58 Abdijen in
West-Europa, dok sene, 19 25 Natuur in eigen
land, dok , 20 00 Nieuws.
2015 Waku Waku, spelshow
Ned. 2
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 TROS/Veronica sport; 13 00 Omrop Fryslan; 13 30 Oom Hedidouane, kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr ,
1415 Aktüel, voor Turken, 14 45 Spiegel verkeerd?, mediaprogr , 1 5 30 Het getemde vuur,
dok ,16 00 Nieuws, 16 05 Ziekteverzuim, teleac,
1610 Omgaan met stress, teleac, 1640 Japans
voor beginners, teleac, 17 15 Blinde hartstocht,
sene, 17 35 De Victoriaanse bloementuin, teleac,
17 40 Knoop in je zakdoek, op ziekenbezoek,
18 00 Nieuws; 18 09 The A-team, sene, 18 57
Candid camera, verborgen kamera, 1919 Waard
om te weten, vrouwelijk en mannelijk
19 55 Noble House, sene
Ned. 3
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 11 00
Muziek op zondag; 12 00 Het Capitool, debat,
12 45 Nieuws; 12 50 Studio sport; 18 00 Nieuws;
1810 Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio
sport; 20 00 Nieuws.
20 13 Lopende zaken, berichtgeving
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MAANDAG 25 JANUARI
TV1
14 00 De stad op de bodem van de zee, schooltelevisie , 14 30 Van Gogh, schooltelevisie, 15 00 Le
eerde rouge, film, 16 45 Diamond Awards; 17 00
Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje, kindersene, 17 30 David de kabouter, tekenfilmsene, 17 55
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03
Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 The Raven, pilootaflevenng sene
21 15 Alle 5, wetensch progr
21 45 TV1-Denksportkamploen, spelprogr
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene
20 00 Uitzending door derden
20 30 Uitzending door derden
21 00 Ekologisch tuinieren, tuinmag
21 30 Nieuws
22 05 Hoe de fiskus ons uitkleedt, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport,
1350 Cheers, sene, 1415 The power, the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 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
20 30 Kotmadam, sene
21 00 Beverly Hills 90210, sene
21 55 Telefacts, aktualiteiten
22 40 Nieuws
23 00 The odd couple, sene
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, infomag , 17 01 Heb ik iets gemist?,
hoogetpunten, 17 45 Boggle, woordspel, 1815
Sesamstraat, ziek, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40
Het klokhuis; 18 59 Weg van de snelweg, toer
sene, 19 27 Help, sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Oude liefdes, spelprogr
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene,
16 00 Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinderprogr , 17 11 De Teenage Hero Turtles in Europa,
tekenfilmsene, 17 19 Het geheim van de smid,
dok , 1 7 34 Telearchief, Die kleine Hollanders,
18 00 Nieuws; 18 20 Samen uit, samen thuis,
spelprogr , 18 45 Candid camera, grappen, 19 09
Dierenmanieren, dierenmag ,19 34 Tax free, komische sene
20 04 Love Letters, spelprogr
Ned. 3
08 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 05 Lopende zaken; 1635 4 HAVO, een klas apart, dok ,17 33
Mijn vader woont in Rio, kindersene, 18 00
Nieuws; 18 19 The wonder years, komische sene,
18 47 Open deur TV, 19 06 TV Nomaden, jonge
renmag , 19 37 Walter Joris, humor, 19 45 We zijn
weer thuis, dramasene
20 22 40 Minutes, dok
21 05 Lolapaloeza, vnjzinnig mag
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten

TELEVISE

DINSDAG 26 JANUARI

WOENSDAG 27 JANUARI

DONDERDAG 28 JANUARI

TV1

TV1

TV1

14 00 La vie quotidienne, schooltelevisie; 14 30
Een dag uit tiet ieven van een icind, schooltelevisie, 15 00 Richest giri in the world, film, 1645
Diamond Awards; 16 00 Grensstad, westernsene, 17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Beestenbos
is boos, jeugdserie, 17 55 Tii( talc; 18 00 Nieuws;
18 10 Mooi en meedogenioog, serie, 18 35 Top
score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededeilngen; 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 35 Zei(er weten, praatshow
21 30 NV De Wereid, reportagemag
22 00 i.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

14 30 Jonge tovenaar, jeugdfilm, 16 00 Diamond
Awards, 16 30 Samson, kinderprogr , 17 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws;
18 10 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top
score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Married with children, komische sene
20 25 Derrick, knmisene
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr
22 30 Vandaag
22 55 Boulevard: Geschiedenis van de Islam,
dok

14 00 De stad op de bodem van de zee, schoolte
levisie, 14 30 Van Gogh, schooltelevisie, 15 00 De
laatste bladzijde, film, 16 45 Diamond Awards;
17 00 Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje, kinderserie , 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie,
17 40 Prikballon, kindermag , 17 55 Tik Tak; 18 00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene,
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie,
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Schwarzwaldkiinik, sene
20 45 Matlock, advokatensene
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden
23 10 Gezond ondernemen, info

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 L3 vie quotidienne, schooltelevisie, 1915 Lernexpress, schooltelevisie, 19 30
Het Capitool, serie
20 00 Cordon Blue, kulinair mag.
20 30 K\\k uit!, verkeerstips
20 35 Damiaan, dok serie
21 30 Nieuws
22 00 Melo Melo: Leven met Sandra, TV-flIm
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthflie, dok serie, 1415 The power, the
passion, serie, 14 40 Webster, sene, 15 05 A
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty,
sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip
Club; 16 55 Tekenfilm; 17 00 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
20 30 Drie mannen onder één dak, komische sene
21 00 Medisch Centrum West, ziekenhuissene
21 50 Melrose Place, gezinsserie
22 40 Nieuws
23 00 Northern Exposure, cultsene
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service
Salon, middagmag , 1717 Skispecial, verslag,
17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, nadoen , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis;
18 59 Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 20 00
Nieuws.
20 25 Het pleidooi, sene
21 20 Avro televizler, aktualiteiten
Ned.

2

13 00 Nieuws, 15 35 Blinde Hartstocht, sene,
16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kindermag ,16 45
Zorro, sene, 17 10 Countdown, popprogr ,17 45
Rinkeldekinkel, showbizz en artiestenwereld,
18 00 Nieuws; 18 20 Nederrland Dierenland, dierenprogr , 18 50 Newly weds, sene, 19 20 Veronica Reisgids, reismag , 19 50 The making of „Married with Children"..., dok
20 20 De Staatsloterijshow, showprogr
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
Ned. 3
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 00 Omrop Fryslên , 1 7 1 4 Tennis; 18 00 Nieuws; 18 20
Binnenland, aktueel mag , 1 8 56 Lingo, woordspel, 19 25 Van gewest tot gewest, regionaal
nieuws, 20 00 De Connaisseur, kultuurkwis
20 36 Europolis, dok sene
21 22 Sessies, komische sene
21 49 De karakters, animatiefilmpje

TV2
18.50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, infosene,
19 30 Het Capitool, sene
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws
22 00 Sportavond
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15
The power, the passion, serie, 14 40 Webster,
sene, 15 05 A country practice, dokterssene,
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
1645 Clip Club; 16 50 Tekenfilm; 17 05 Happy
Days, sene, 17 35 Home and away, serie, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Copy Copy, komische sene
21 00 Murder sees the ligt, film
22 40 Nieuws
23 00 Hill Street blues, politiesene
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag , 17 02 Het gezicht van
Nederland, De Marne, 17 45 Boggle, woordspel,
1815 Sesamstraat, milieu, 18 30 Jeugdjoernaal;
18 40 Het klokhuis; 18 58 Frida, jeugdsene, 19 22
Flash back, terugblik, 1930 Land in zicht, zoektocht, 19 52 Politieke partijen; 20 00 Nieuws.
20 26 Touch and die, TV-flIm
Ned.

2

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine
huis op de prairie, sene, 16 56 Kinderkrant; 17 23
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00
Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, spelprogr , 18 48
50 kamers, jongerenprogr , 1915 Testplloot,
dok ,19 41 De stelling, diskussieprogr
2017 Peter, sketch
20 22 Politieke partijen
20 25 Socutera, red de kinderen van Atjeh
20 29 Studio sport
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten
22 30 Antenne, De hongermars op Gibraltar, dok
23 25 Nieuws

Ned. 3
08 53 Nieuws, 17 05 Beestenbos Is boos, tekenfilmserie , 17 30 Japanse vouwkunst; 17 35 Alfred
J. Kwak, tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 18 18 Dubbeldekkers, komische sene, 18 43 Da's lachen,
tekenfilmpje, 19 02 Lingo, woordspel ,19 31 Brand
Meester!, dramaserie
20 26 Per sekonde wijzer, spelprogr
21 00 Nieuw Amelands peil, sene
21 10 Blauwdruk: de val, dok
21 33 Onderstroom, de Banenpool

22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten

35

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Een dag uit het leven van
een kind, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool,
sene
20 00 Couleur locale, reportagemag
20 30 Tekens, Vijf Duitse realisten, portretten
21 30 Nieuws
22 00 Première Film & Video, filmnieuws
22 30 De os, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthflie, korte dok , 14 15 The power, the
passion, serie, 14 40 Webster, sene, 15 05 A
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty,
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 1645 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, sene
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Tien om te zien, show
21 30 Jambers, hypnose
22 15 Hunter, aktiesene
2310 Nieuws
23 30 The young riders, westernserie
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's service salon, middagmag , 17 02 De Stoel, praatprogr , 1 7 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, dromen/voorstellen, 18 30 Jeugdjoernaal
18 40 Het klokhuis; 18 59 De geschiedenis van
de Nederlandse popmuziek, muziekprogr ,19 27
Ted's Familiespel, korte spelshow, 20 00 Nieuws
20 25 Jessica Fletcher, detektivesene
Ned.

2

10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr , 10 50 Nederland
zingt, koor en samenzang 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 De familie Robinson, sene, 16 35
Ik ben Benjamin Ben, serie 17 05 Skippy, sene,
17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 00 Nieuws 1819
Ik weet het beter, spelprogr , 1 8 48 Hobby-TV,
infoprogr , 19 13 Black Beauty, jeugdsene, 19 40
Was getekend..., korte portretten
19 54 Nederland zingt, koor- en samenzang
20 28 Het was oorlog, dok Koeweit
Ned. 3
08 53 Nieuws; 17 00 Tennis; 18 00 Nieuws ,1818
George and lUlildred, serie, 18 43 Snowtlme for
comedy 18 54 Ungo, woordspel, 19 23 Geef
nooit op, kinderwensen in vervulling
20 14 Rhythm & Blues, komische sene
20 41 Bureau Kruisiaan, sene
21 10 De verleiding, rond reklame
22 00 Nieuws

WIJ -

21 JANUARI 1993

EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 29 JANUARI
TV 1
14.00 La vie quotidienne, schooltelevisie; 14.30
Een dag uit tiet leven van een k\nü, schooltelevisie; 15.00 laatste bekend adres, film; 16.45
Diamond Awards; 17.00 Grensstad, westernserie , 17.25 Duupje, kinderserie; 17.30 De Freggels,
poppenserie; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Topscore,
woordspel; 19.03 Buren, serie, 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Het park, serie
20.30 De Droomfabrlek, familieprogr.
21 45 Slissen en Cesar, komische serie
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, avonturenserie

TV2
18 50 Nieuws; 19.00 Project Egypte, schooltelevisie; 19 30 Het Capitool, serie.
20.00 Vlaanderen vakantieland, Oost-Vlaanderen
en Gran Canaria
20.40 Herover de aarde, wetensch. progr.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kultureel mag.
22.20 Abdijen In West-Europa, dok. serie
22.50 De brizmilah, monoloog
VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.;
14.05 Earttifile, dok. serie; 14.15 Ttie power, ttie
passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A
Country practice, serie; 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 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin
20 35 De vraag van 1.000.000, kwisprogr.
21.05 Sex, lies and videotape, film
22.50 Nieuws
2310 Star, filmmag.
23 55 VTM-boksgala vanuit Waregem, verslag
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Heb Ik Iets
gemist?, hoogtepunten; 16.55 Young Riders,
jeugdserie; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, fietsen; 18.30 Het jeugdjoernaal;
18.40 Het Klokhuis; 18.59 Vrijdagavond vroeg...
Van Willigenburg, praatprogr.; 19.31 Volmaakte
vreemden, serie, 20.00 Nieuws.
20.25 De uitdaging, onmogelijke opdrachten
21.22 Reporter, koelkastonderwerp
J i .56 De uitdaging, terugkeer naar Slobozia, dok.
Ned. 2
13.00 Nieuws; 15.35 Blinde hartstocht, serie;
16.00 Nieuws; 16.08 I, Claudius, dramaserie;
16.59 De bal is rond, spelprogr., 17.32 Power
play, komputerspelletjes, 18.00 Nieuws; 18.21
Dingbats, kriptogramspel; 18.50 Candid Camera,
verborgen kamera; 19.13 O, zit dat zo?, puzzelprogr.
19.41 Karaoke, meezingen
Ned. 3
08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18.15 Werken aan werk, dok serie; 18.45
Politieke partijen; 18.56 Lingo, woordspel; 19.25
Tom en Herrie, popprogr
20 00 Wiens signatuur?, TV-film
21.14 Filmfestival Rotterdam, verslag
22.00 Nieuws.
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Jean-Pierre Marielle en Claude Brasseur in de Franse itomedie Hoe de
fiskus ons uitkleedt. IVIaandag 25 januari op TV 2, om 22u.05.

ZATERDAG 23 JANUARI

FIELD OF DREAMS
Amerlk. film van Phil Alden Robinson
(1989) met Kevin Costner als boer die in
zijn droom aangemaand wordt om op zijn
grond een honkbalveld aan te leggen om
de door korruptie verguisde sterspeler
Shoeless Joe Jackson in ere te herstellen.
(VTM, om 21U.30)

ZONDAG 24 JANUARI

EDWARD II
Derek Jarman legt in zijn verfilming van
het toneelstuk van Christopher Marlowe,
een tijdsgenoot van Shakespeare, de nadruk op de homoseksuele aspekten. Het
resultaat is een schokkende, van doodsangst doortrokken film, met schitterende
vertolkingen van o.m. Tilda Swinton.
(BBC 2, om 23u.)

MAANDAG 25 JANUARI

HOE DE FISKUS
ONS UITKLEEDT
Franse komedie van Jacques Monnet
(1983) rond een konflikt tussen een rijke
veearts en een belastingsinspektrice, die
elkaar uiteindelijk in de liefde vinden. Met
Claude Brasseur, Jean-Pierre Marielle en
Josiane Balasko. (TV 2, om 22u.)

DINSDAG 26 JANUARI

DONT LOOK NOW
Het makabere verhaal van Daphne du
Maurier werd prachtig In beeld gebracht

36

door de Britse regisseur Nicholas Roeg.
Een echtpaar, dat een kind verloor, beleeft In Venetië erg beklemmende momenten. Met Donald Sutherland en Julie
Christie. (BBC 1, om Ou.40)

WOENSDAG 27 JANUARI

L'AILE OU LA CUISSE
Louis de Funès overleed 10 jaar geleden. Toen hij deze film in 1976 draaide
herstelde hij van een zware ziekte en
moest het wat kalmer aan doen. Als
uitgever van een gastronomisch tijdschrift
kreeg hij wel een moeilijk te verteren rol te
spelen. (RTL-TVI, om 21u.15)

DONDERDAG 28 JANUARI

DE OS
Debuutfilm van kameraman Sven Nykvist, die zich baseerde op een echt verhaal, over de ellende en armoede in het
zuiden van Zweden rond 1870. Al die
miserie steekt schril af tegen de prachtige
landschappen en de muziek van Grieg uit
Peer Gynt. (TV 2, om 22u.30)

VRIJDAG 29 JANUARI

DERNIER DOMICILE
CONNU
Franse psichologische politiefilm van
José Giovanni (1969) met Lino Ventura,
Mariene Jobert en Michel Constantin. Een
oudere politieman krijgt een jonge idealistische agente als partner toegewezen.
(TV 1, om 15u.)

UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 18 januan j I deelde algemeen
voorzitter Bert Anciaux volgende mededeling
mee ten behoeve van de pers
Het partijbestuur van de Volksunie is verontrust over de eskalatie van het geweld in de
Golf Het staat weliswaar buiten kijf dat Sadam Hoessein de geldende VN-resoluties
aan zijn laars lapt De VU stelt echter vast dat
in de internationale verhoudingen een tweematen en twee-gewichtenpolitiek wordt gevoerd
De Verenigde Staten treden, onder de
paraplu van de Verenigde Naties, hard op
wanneer de petroleumbelangen in gevaar
Zijn Mensenrechten en mensenlevens daar-

entegen blijken veel minder hoog op het
prioriteitenlijstje te staan Ten aanzien van de
deportatie van Palestijnen heerst een angstvallig internationaal stilzwijgen
Even schrijnend is het uitblijven van een
doelmatige reaktie op de voortdurende wrede volkerenmoord in Bosnie-Herzegovina
De internationale gemeenschap moet beseffen dat wanneer deze politiek verder wordt
aangehouden het wel eens tot een toenemende polarisatie met de Islam-wereld zou
kunnen komen waarbij de internationale instellingen als de VN met alleen hun geloofwaardigheid maar wellicht hun bestaansgrond verliezen

VWG-KLACHT
INGEWILLIGD
In WIJ van vorige week drukte Oswald Van
Ooteghem namens het VWG zijn ongenoegen uit over het feit dat tijdens de plechtige
opening van het Europees Jaar van de Ouderen en de Solidariteit tussen de Generaties
geen Nederlands zou worden gesproken.
Ook EP-lid Jaak Vandenmeulebroucke had
bij Jacques Delors een zelfde ongenoegen
geuit De klachten zijn met tevergeefs geweest
Zowel dhr E Deloof, voorzitter van het nationaal Koordinatiekomitee, als minister Willockx hebben laten weten dat op de beslissing wordt teruggekomen De minister van
Pensioenen zal de aanwezigen in het Nederlands toespreken
De aanhouder wint, maar is het met godgeklaagd dat Vlamingen anno 1993 nog steeds
op hun achterste poten moeten staan '

VIJF AKTUELE OISKUSSIES,
U KOMT TOCH OOK?
Na een reeks van 5 lezingen in het najaar van
Inleider Mare Brouckaert, bestuurslid Bond
1992 te hebben afgewerkt maakte het Vlaams
van Trein , Tram- en Busgebruikers
Nationaal Studiecentrum haar nieuwe lijst voor
Disputant Johan Sauwens, Vlaams minister
het voorjaar 93 bekend
van Verkeer
Verantwoordelijke voor de organisatie Filip
Delos vroegen wij naar de betekenis van het
- Dinsdag 23 febr Koeweit, Bosnië, Somainitiatief „Dagelijks worden wij door een infor- lië Staatssoevereiniteit of internationale tusmatiestroom van jewelste overspoeld, elke dagsenkomst
dringen zich nieuwe onderwerpen op die ons Inleider prof Erie Suy, KULeuven
boeien maar waarvoor wij de tijd met krijgen om
ze te verwerken oi om er dieper op in te gaan Disputant kamerlid Paul Van Grembergen
Het krantebericht dat wij gisteren nog tiadden
- Dinsdag 30 maart De ontwortelden
uitgeknipt ligt vandaag reeds verloren onder de
Vluchten kan met meer'
stapel tijdsctmtten die nog moeten gelezen
worden Tijd voor reflektie is er in deze jachtige Inleider Mare Bossuyt kommissans-genetijd nog nauwelijks bij
raal voor de vluchtelingen en de staatslozen
Het gevolg is dat irritaties overblijven en men Disputant kamerlid Hugo Coveliers
de terechte indruk krijgt de greep op de gebeurtenissen te verhezen "
- Dinsdag 27 april De woonproblemen van
Het Vlaams Nationaal Studiecentrum is zich
probleembewoners Hoe sociaal is de sociale
bewust van deze toestand en probeert op een
huisvesting '
bescheiden, maar konkrete manier bij te dragen
Inleider dr Bernard Hubeau, Rijksuniv
tot een fundamentele diskussie
Utrecht
F. Delos: , We( zoals in '92 heeft het VNS
vooraanstaanden uitgenodigd om hun visie op Disputant senator Jan Loones
een aktueel onderwerp te komen uitleggen
- Dinsdag 25 mei De overheid en het
Zon standpunt wordt dan middels het antwoord van een disputant die wij uit eigen kunstbeleid Een noodzakelijk kwaad '
rangen hebben gekozen, aan de politieke reali- Inleider joernalist Mare Reynebeau
teit getoetst En omdat woord en wederwoord
kansen moeten krijgen kunnen ook de aanwezi- Disputant ere senator Andre De Beul, voor
gen meespelen Daarbij staat telkens de uit-zitter ANV
gangsvraag „Welke is nu de wereld die wij
willen ' " vooraan
De lezingen gaan door in de Erasmuszaalvan
U zult aan de onderwerpen merken dat wij het Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel en
beginnen telkens om 12u stipt en eindigen om
kort op de politieke bal spelen "
14u De deelname IS gratis net zoals de koffie en
de broodjes

PROGRAMMA

Insehnjven is wel noodzakelijk bij het Vlaams
- Dinsdag 2 febr De trein is altijd een beetje Nationaal Studiecentrum, Barnkadenplein 12 in
reizen Het openbaar ven/oer in de verdruk-1000 Brussel t a v Filip Delos, tel 02/219 49 30
king''
of fax 02/217 3510
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LIMBURG
FEBRUARI
I GENK: Kaartwedstrijd in de Slagmolen Slagmolenweg 76 Org VWG-Genk
3 TESSENDERLO: Vereenzaming en sociaal isole
ment door mevr Magda Crets (CGSO-Diest) en
iemand van Tele-Onthaal Brabant Om 20u in
Taveerne Den Anker Org FW Tessenderio
5 GENK: Bezoek aan VTM-studio te Londerzeel om
12u30 Org VWG-Genk
7 OVERPELT: Mosselen-lnstuif in het restaurant
van het Pelterke, van 11 tot 20u Info Jef Van Bree
(011/23 70 31 - kantoomrend) Org VU Overpelt
I I GENK: Voorstelling buitenlandse reis om 19u
in de Slagmolen, Slagmolenweg 76 Org VWGGenk

IJZERBEDEVAARTKOMITEE ZOEKT
SEKRETARIS
Per 1 september 1993 is de funktie van
sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee va
kant
Van de sekretaris wordt ven/vacht dat hij
voeling heeft met de brede Vlaamse bewe
ging en zich wil inzetten (ook buiten de
,normale ' werkuren) voorde IJzerbedevaart
gedachte
De funktie is eerder van administratieforganisatorische aard
Kandidaten melden zich schriftelijk met
uitvoeng curriculum en motivering voor 1 fe
bruari 1993, bij de voorzitter Lionel Vanden
berghe, Berkemei 12 2980 Halle-Kempen
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UIT DE REGIO

WEST-VLAANDEREN
JANUARI
21 KORTRIJK: Migratie in Europa Voordracht door
Paula D'Hondf In Kredietbank, Leiestraat 21, om
20u Org H Brugmans Kring
21 MENEN: Volksuniemeeting voor leden, militanten en Vlaamse simpatisanten Met nationaal voorzitter Bert Anciaux In Ontmoetingscentrum t Ghelandt, Waalvest, in de voordrachtzaal, om 20u
Inkom gratis
22 WERVIK: Nieuwjaarsreceptie voor VU leden
Gasthof 't Kapittel
25 WERVIK: Wandeling in Wervik Org WVGWervik Geluwe-Komen
26 BLANKENBERGE: Diavoordracht „Reis door
USA", foor Rene Van Oost Org VWG-Blankenberge
27 VEURNE: Ontspanningsnamiddag in het Dien
stencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67, om
14u30 Org VWG Veurne-De Panne
27 ROESELARE: Nieuwjaarsreceptie, aperitieftuin
en voorstel programma '93, om 19u30 in de H
Verrieststraat 4 te Roeselare Inkom gratis Org
Vlanajo vzw West-Flandria
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 Flandria, om 20u Org VU-Kortrijk
29IZEGEM. Nieuwjaarsrecepte met verwelkoming
door voorzitter Rik Baert, toespraken door Piet
Seynaeve en ere-senator Walter Luyten Om 20u in
zaal ASLK, Roeselaarsestraat 60 (Deuren vanaf
19u30)Org VU-lzegem
30 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest van VU-Roeselare Meer gegevens volgen
FEBRUARI
1 WERVIK: Bedrijfsbezoek aan Levi's Org

Wervik-Geluwe-Komen
1 IZEGEM: Kursus Art Nouveau/Jugendstil Reeks
van 4 avondlessen, op 1/2, 15/2, 1/3 en 15/3
Telkens om 19u 30 in de Sted Openbare Biblioteek,
Plantijnzaal Deelname 1 200 fr Org VSVK-lzegem
2 IZEGEM: Zaal Damberd, Gentsestraat 9, om
20u Amnestie of eerherstel'', door Koen Baert,
sekretaris IJzerbedevaartkomitee Toegang gratis
Org Vlaamse Volksbeweging Izegem
4 IZEGEM: Bar Stedelijke Akademie voor Muziek &
Woord, Kruisstraat 15, om 20u prof Etienne
Vermeersch (RUG) met „De ogen van de pande eenekofilosofie" Toegang50fr,abo'sgratis Org
VSVK
5 KOEKELARE: Ledenfeest Kaasschotel aan 250
fr Vanaf 20u 30 in zaal Amfora Spreker is nationaal
voorzitter Bert Anciaux Info en inschrijving bij VUKoskslsrs
5 WEVELGEM: Ledenfeest VU-Groot-Wevelgem,
met toespraak door Paul Van Grembergen Pinthaantje 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)
10 BRUGGE: Voordracht „Een letter op papier"
(drukkunst) door Luc Welvaert Org VWG-Brug
ge
11 ADINKERKE: Kwisprogramma 10 voor Taal
Org VU-Veurne-Adinkerke-De Panne
11 BRUGGE: Voeren om verliefd op te worden'
Diavoordracht door Rom Duprez Met als aanvulling
dia's over IJzerbedevaarten en Anton Van Wildero
de In De Gulden Spoor, 't Zand 22, om 20u Org
Informativa
15 WERVIK: Kaartnamiddag Org
Geluwe-Komen

VWG-Wervik-

VWG

ANTWERPEN
JANUARI
21 MOL: Wandeling Belse Bossen te Geel Org
VWG-Mol
21 MOL: Dagwandeling in Tessenderio Vertrek om
10u aan de uitkijktoren VW-TessenderIo, Tessenderio Gerhagen s Namiddags zijn bewegwijzerde
wandelingen onder begeleiding mogelijk Org
VWG-Mol
21 EDEGEM: Dne Eiken, om 20u Dia- en voordracht door Guy Manen over ,,Reis door het heelal"
Org Kulturele Knng
22 TURNHOUT: Bruisend Nieuwjaarskoncert met
het Kempisch Jeugdfanfare orkest o I v Jean Steu
telings Om 20u in De Warande Inkom 250 fr, CJP
en -l-3pas 200 fr Kaarten 014/4169 91 Org
Rodentiachfonds
23 TURNHOUT: Bal van het VU arr Turnhout in de
parochiezaal van StAmands 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 Pastone Org FW Kapellen
28 MOL: Dagreis naar Oirschot en Asten in Nederland Org VWG-Mol
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28 DEURNE: Natuurwandeling te Brasschaat Bij
eenkomst aan tram 24 om 13u30 Org VWG
Deurne
29 LIER: Nieuwjaarsreceptie VUJO-arr Mechelen
Om 20u in VNO Lier, Berlarij 80 Gastspreker
Hugo Coveliers
30 BORNEM-MARIEKERKE: Vlaamse ontmoetingsavond Gastspreker Bert Anciaux Muzikale
attraktie Zakdoek Presentatie Claudia De Proft
Onthaal om 19u30 Om 20u 30 eerst optreden
Zakdoek Gratis inkom In het Parochiaal Centrum
St Mane, Omgangstraat Org Vlaamse Knng Bornem
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360 Aanvang 20u Inschrijving ter plaatse Deelname 100 fr p p Iedereen welkom
FEBRUARI
4 DEURNE: Hongaarse namiddag Org VWG
Deurne
5 ANTWERPEN; Pannekoekenavond, vanaf 19u in
De Durletstraat 4 Inschrijven 03/238 82 08 Org
VU-Antwerpen-stad
6 EDEGEM; Jaarlijkse familiekwis Om 20u in Dne
Eiken Inschrijven op voorhand bij Hilde De Wit
(449 17 66) of Josee Poppelaars (449 79 01) Org
FW Edegem

38

JEF DEVISSCHER
OVERLEDEN
Op 8 januari j I is thuis, na een lange slepende
ziekte, Jef Devisscher, echtgenoot van Roos Tryhou, overleden
Een schoon edel mens is veel te vroeg heengegaan i
Met droefheid maar met fierheid omdat we Jef in
onze rangen en omgeving gehad hebben, nemen
we afscheid en brengen hulde aan een stille werker,
maar een innemend, vnendelijk en groot mens
Jef was een steunpilaar voor ons volk en partij, zo
moesten er meer zijn zoals hij
Dank Jef voor je inzet, je strijd voor Vlaanderen en
de Volksunie
Ook betrekken we in onze dankbaarheid zijn
Roosje, want wat zij voor haar Jef opgebracht heeft
was alleen mogelijk door diepe liefde en innige
verbondenheid
Namens Volksunie-Hooglede onze oprecht deelneming aan zijn kinderen en familie
(tb.)

KURSUS OVER ART
NOUVEAU/JUGENDSTIL
TE IZEGEM
De Izegemse Vlaams-nationale vereniging VSVK
heeft al heel wat ervaring met het organizeren van
kursussen Voor het tema Art Nouveau/Jugendstil
deed ze een beroep op de gerenommeerde lic
Kunstgeschiedenis Machteld De Schrijver van Culturama (Dilbeek)
De belangstelling voor Art Nouveau/Jugendstil is
nu al 25 jaar gaande en stijgt nog van jaar tot jaar
Deze kunst van de „glijdende, verspringende, verschietende, in de knoop rakende en weer openbrekende vormen" had haar centra en liet sporen na
o m in Wenen, Parijs, Brussel, Munchen, Darmstadt, Hagen, Praag, Glasgow en de VS
In de reeks van 4 avondlessen komen achtereenvolgens aan bod
1 Romantiek en industnalizenng, politieke en
sociaal ekonomische verworvenheden (einde 19e
eeuw), de Prerefaelieten en de Arts and Crafsmovement in Engeland, 2 Impressionisme en simbolisme, de belangrijke centra en de architektuur van de
,,Stijl 1900", 3 Keramiek, grafiek, glas en juweelkunst, 4 Henry Van de Velde, pionier van de
Belgische Art Nouveau en vader van de designkunst
Deze kursus heeft plaats in de Stedelijke Openbare Biblioteek (Plantijnzaal), op maandag 1 en 15
februari en op 1 en 15 maart 1993, telkens om
19u30 Prijs (alles inbegrepen) 1 200 fr
Info en inschrijven bij Josee Bogaert (Kortrijksestraat 166, tel 3010 39), of Frieda Vannieuwenborgh (Schoonveldestraat 2, tel 30 01 60), of Enk
Vandewalle (H Dunantstraat 9, tel 30 26 70)
(e.v.)

UIT DE REGIO

BRABANT
JANUARI
22 HEVERLEE: Hugo Coveliers over „Tegenstellingen VU-Vlaam Blok Om 20u in „Het Alternatief",
Ijzerenmolenstraat Alle leden zijn welkom Org
VU-Arr Leuven
22 DIEST: Nieuwjaarsreceptie in het Kultuurcentrum Begijnhof, om 20u30 Gastspreker Patrik
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 Inschrijven
vooraf IS gewenst Org VU-Wilsele
23 BRUSSEL: Prijsuitreiking van de Stichting Vic
Anciaux, om 17u in de Overmolen, Anspachlaan
189 te 1000 Brussel Gevolgd door receptie VZW
Adzon en vzw Poverello ontvangen de prijs van V
Anciaux
24 LENNIK: Dnekoningenfeest in de parochiezaal
van Sint-Martens-Lennik Om14u nieuwjaarsreceptie, 15u goochelaar A Belga, hondendressuur, en
PolRicour Om17u Breugelmaaltijd met koffiekoeken en warme chokolademelk en koffie Inschrijven
voor 18/1 bij Vlaams Ziekenfonds Leda (532 42 51
- 53216 23)
24 BERG: Ledenfeest vanaf 15u met Vic Anciaux
en Etienne Van Vaerenbergh in zaal De Vrede Org
VU-Groot-Kampenhout
26 STEENOKKERZEEL: Etienne Van Vaerenbergh
over Gemeenteraadsverkiezingen 1994 Van 20 tot
22u in zaal 't Kraaiennest, Torekensstraat 2 Org
VU-Steenokkerzeel i s m Vomiing & Gemeenschap
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 Centrum I s m Vorming & Gemeenschap
29 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie van VU-Machelen Om 20u 30 in café De Windsor, Nieuwstraat
51 te Machelen Gastspreker VUJO-voorzitter
Geert Lambert
FEBRUARI
1 HEVERLEE: Statutaire Vergadenng Politieke
Raad in zaal Alternatief, Ijzerenmolenstraat te Heverlee, om 20u Agenda Kooptaties Politieke
Raad, Bijkomende verkiezing Pol Kollege, Verkiezing voorzitter en sekretaris Pol Kollege Kanditaturen bezorgen aan Gerda Raskin, Bergstraat 46 te
Kessel-Lo, ten laatste op 25 jan 1993
2 LEUVEN: Open VUJO-KUL-vergadenng Om 20u
in vergaderzaal 3, boven 't Stuc, Van Evenstraat,
Leuven
2 JETTE: Kamavalreis Org VBG-Jette
6 HERENT: VU-Dansfeest in de Warotzaal te Winksele, om 20u 30 Muziek MullersGroup Org VUHerent-Winksele-Veltem
11 LEUVEN: Groot VUJO KUL debat „Verdeeldheod binnen de Vlaamse beweging" M m v Willy
Kuijpers (VU), Francis Van den Eynde (VBIok),
Peter de Roover (WB) en Lionel Vandenberghe
(IJzerbedevaart) Moderator Luk Neukermans (De
Standaard) Om 20u in auditorium Zeger Van Hee,
Rechtsfakulteit De Valk, Tiensestraat 41
13HUMELGEM Schaarfeest Kaas-en wijnavond
Vanaf 18u in de Parochiezaal Humelgem, Billast
straat 57 te Steenokkerzeel Org VNJ-Vilvoorde

VU-ASSE SLOOT AKTIEF '92 AF
Frans Van Ransbeek de voorzitter van VU-GrootAsse, IS wat blij namens het bestuur een overzicht
van de aktiviteiten tijdens het voorbije jaar 1992 te
geven
1 Het bestuur vergaderde 21 maal hier werden
de gemeenteraden voorbereid en de beslissingen
achteraf aan ons programma getoetst
2 Onze gemeenteraadsleden waren aanwezig op
alle gemeenteraden en namen aktief deel aan de
kommissievergaderingen (ruimtelijke ordening, kuituur, financiën, ) wat met van de anderen kon
gezegd worden
3 De OCMW-raadsleden deden meermaals positieve voorstellen in de raad en in het vast bureau
4 Onze vertegenwoordigers in de adviesraden
(sport en rekreatie, verkeersraad, ) droegen aktief
bij in de voorbereiding van belangrijke voorstellen
5 De VU nam tevens recent het initiatief tot het
oprichten van een „denkgroep gemeentebeleid"
die reeds driemaal vergaderde en zij is tevens de
motor in ,,De Wekker'
6 Verschillende bestuursleden waren aanwezig
op de VU-kongressen (Gent, 29/1 en 4/10), op de
studiedag over Vlaams Brabant te Jezus-Eik (8/7),
op de bijeenkomst van de Federatie van Vlaamse
kringen (Vlezenbeek, 24/2), op de voorlichtingsver
gadering van VIM (Vlaamse Investeringsmaat
schappij) met betrekking tot de begroting te Asse
(27/3)
WIJ namen deel aan de arrondissementel aktie
(Halle-Vilvoorde) omtrent het woningprobleem dat
zich voordoet in Vlaams-Brabant, het Vlaams karak-

ter van De Gordel en de kaderdag van de VU te
Wolvertem (18/10) met klemtoon op het woningprobleem in Asse
8 Op 12 apnl bracht onze afdeling een geslaagd
bezoek aan de stad Brugge, en wij namen massaal
deel aan de IJzerbedevaart in Diksmuide
9 De VU was eens te meer de drijvende kracht
achter de organisatie van de 11-julivienng en wat
meer bijzonder in het oog viel was de talrijke
opkomst van onze leden in Mollem
10 De Volksunie liet zich nog opmerken op
andere terreinen zoals o a
- om verzet tegen de afsluiting van sommige
straten,
- verbetenng van de straten in Asse,
- de boomverzorging op het gemeenteplein,
- onze inzet voor het behoud van de lindebomen
te Asbeek,
- en natuurlijk onze talrijke aanwezigheid op de
zeer geslaagde VU-meeting op de Heizel op 14/11,
2 900 aanwezigen
Alle bestuursleden verzorgden stipt de vertegenwoordiging van de VU in de verschillende raden en
besturen (arrondissementeel, gemeentelijke adviesraden en kommissies)
Wij weten dat deze volgehouden werking wordt
gewaardeerd Wii zetten in alle geval door, zonder
aan penodieke naamverandenng te doen en dit
onder leiding van onze jonge voorzitter Bert An
ciaux, met als einddoel Een onafhankelijk Vlaanderen in een Europa der Volkeren

VU-HAACHT ORGANIZEERT DERDE
TIEN VOOR TAAL-KWIS
De VU Vlaamse Vrije Demokraten van Haacht
organizeert op 27 februari voor de derde keer een
Tien voor Taal-kwis Aangemoedigd door het sukses van vorige uitgaven, wordt de plaats van het
gebeuren dit jaar verlegd naar de grote gemeentelijke feestzaal Breugels Gasthof, gelegen achter het
gemeentehuis langs de Wespelaarsesteenweg
De organizatoren vertalen de bekende TV-kwis
naar een boeiende avond waarin iedereen aan bod

komt De deelnemers worden met individueel voor
de leeuwen geworpen, maar betreden het strijdperk
in ploegen van maksimum vier personen
Ploegen die wensen deel te nemen moeten zich
zo snel mogelijk inschrijven bij Mark Vermylen (tel
016/60 51 36 's avonds of 03/220 22 98 tijdens de
kantooruren). Merelstraat 40 te 3150 Haacht De
deelnameprijs bedraagt 100 frank per persoon De
kwis start om 20 uur

STICHTING VIC ANCIAUX REIKT PRIJZEN UIT
De vzw Stichting Vic ^nc/aux reikt een aanmoedi
gingsprijs uit aan verenigingen of personen die zich
daadwerkelijk inzetten voor de kansarmen
Dit jaar besliste ze om de prijs toe te kennen aan
twee verenigingen de vzw Adzon en de vzw
Poverello
De menslievende aktiviteiten van Poverello zijn
voldoende gekend en kunnen met genoeg gewaardeerd worden
Het initiatief van de jonge vzw Adzon richt zich

vooral naar de slachtoffers van de jeugdprostitutie
en het druggebruik
De prijsuitreiking door staatssekretans Vic Anciaux zal plaatsvinden op zaterdag 23 januari 1993
om 17 uur m De Overmolen, Anspachlaan 189 te
1000 Brussel
De gelegenheidssprekers e h Johnny De Mot
van de opvangcentra De Schutting en Albatros en
mevrouw Van Ransbeek van het OCMW Brussel
zullen het woord voeren, gevolgd door een receptie

JEROEN ROND DE WERELD
Zondag 10 januan '93 vertrok Jeroen Hofmans uit
Buizingen naar Tucson (Anzona) voor een „wereldtoernee' van 1 jaar met Up With People Deze
Amenkaanse organisatie staat voor een betere
verstandhouding tussen volkeren via de weg van
muziek, zang en dans Jeroen is een overtuigd en
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aktief medewerker van Volksume-Buizingen en wij
zijn ervan overtuigd dat hij ook een perfekte rol als
ambassadeur van het Vlaamse volk zal spelen in die
kontakten met andere volkeren
WIJ wensen hem alle sukses en een uiterst
leerrijke en/aring
(e.d.g.)
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Te Sint-Niklaas werden vijf naamplaten van de Houtbriel onthuld. VU-schepen Nelly maes en gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter
(foto) verwijderden de blauw-gele Sint-Nlldase vlag voor een bord.
(foto Deiro, sint-Nikiaas)

KARDINAAL MERCIERPLEIN TE SINT-NIKLAAS HEET WEER HOUTBRIEL
Te Sint-Niklaas heet het Kardinaal Mercierplein
voortaan weer Houtbriel. Het besluit daartoe werd
twee jaar geleden door de gemeenteraad goedgekeurd. Alleen de CVP stemde toen tegen. De
naamswijziging is er vooral op aandringen van de
Volksunie gekomen. Om de bewoners de nodige
tijd te gunnen om alle adreswijzigingen te signaleren, verliep er bijna twee jaar tussen de beslissing

en de uitvoering.
Het plein, dat aan de noordoostzijde van de Grote
Markt paalt, droeg sedert 1926 de naam Kardinaal
Mercierplein en kreeg deze ter gelegenheid van de
plaatsing van het oorlogsmonument daar. Heel wat
Sint-Niklazenaars hebben de naamswijziging nooit
verteerd Ze vonden het jammer dat de oorspronkelijke benaming Houtbriel, die dateert uit 1540, moest

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
22 DENDERWINDEKE: Toespraak door Bert Anciaux: De VU, heden en toekomst. Om 20u.in
feestzaal Wima, Dendenwindeke. Org. VU-Ninove.
22 SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door VU-St.Amandsberg Vanaf 20u. in
Raadszaal Oud Gemeentehuis, Antwerpsestwg
Gastrede: Ere-senator Frans Baert
23 KALKEN: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door
VU-Laarne-Kalken In het zaaltje van café Vrijgeweide, Kalkendorp 7, vanaf 19u. Gastspreker fraktievoorzitter Paul Van Grembergen.
24 DEINZE: Nieuwjaarsreceptie in het Brielpaviljoen. 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
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27 SINT-NIKLAAS: Informatieavond over Kinderen Jongerentelefoon, m m.v. Rita Van Pottelberghe.
Om 20u. in de Sted. Openbare Biblioteek, H.
Heymanplein. Org.: FW-Sint-Niklaas.
29 SINT-GILLIS/DENDERMONDE: Tiende Hutsepot 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/Dendermonde.
29 GAVERE: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door
VU-Groot-Gavere, om 19u. in 't Oud Asper, Kapellestraat 21 te Asper. Vanaf 20u.30 Kaasavond (gevarieerd kaas- en vleesbuffet). Kaarten aan 300 fr. bij
VU-bestuursleden. Inschrijven voor 27/1 is gewenst.
30 STEENHUIZE-WIJNHUIZE: Vlaamse Zangavond. Vanaf 20u. in Zaal Casino, Kloosterberg 5.
Org. VU-Herzele.
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verdwijnen. Dat het plein op de koop toe naar de
Vlaamsvijandige Mercier werd genoemd, maakte
het alleen nog erger.
Tijdens een korte plechtigheid werden de gloednieuwe straatnaamborden van de Houtbriel onthuld
door de SP-VU-VLD-koalitie. Namens de Volksunie
onthulden schepen Nelly Maes en gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter elk een plaat.

FEBRUARI
6 LEDE: Jaarlijkse Pannekoekenavond in zaal
,,Hofsmeer", Lange Haagstraat, Impe-Lede. Om
19u. Deelname: 150 fr. 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, sekretariaat. Weverstraat 8 te
Eekio). Iedereen welkom.
7 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Jaarlijkse nieuwjaarsdrink, van 11 tot 12u. in de Salons Hof ten
Rhode, Dnesstraat 58. Gastspreker: Jaak Vandemeulebroucke. Aansluitend om 13u.30: VU-Brunch.
Inschrijven bij VU-bestuursleden aan 500 fr.p.p.,
kinderen 250 fr.
8 ERTVELDE: Karnavalviering Erlvelde-Evergem.
Org.: VWG-Ertvelde-Evergem.
13 MELLE: 7de Valentijntjesbal, in de parochiezaal,
Melle-dorp. Inkom 100 fr. Org.: VU-Melle.

UIT DE REGIO

DEZE WEEK IN
EEN DUBBELDIKKE

WELSHE
VEERTIENDAAGSE TE
SINT-NIKLAAS
Perestroika in Amerika
Te Sint-Niklaas wordt op maandag 25 januari om
19U.30 in de stadsbiblioteek aan het Hendrik Heymanplein 3 de tentoonstelling Hedd Wyn, een
Welshe tragedie in Vlaanderen geopend. De tentoonstelling over de Welshe dichter Hedd Wyn is
toegankelijk tot zondag 7 februari tijdens de openingsuren van de biblioteek. Aansluitend bij de
opening wordt om 20u.15 de klankdiareeks Wales,
land der vriendschap vertoond.
De Welshe veertiendaagse is een initiatief van het
Davidsfonds, het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, de Wase Jonge Leeuwen en het Kultureel
Centrum. Ze maakt deel uit van het programma
„Europa... grenzeloos" dat de Werkgroep Internationale Kontakten van de Stad Sint-Niklaas onder
voorzitterschap van Kultuurschepen Nelly Maes
uitwerkte in het kader van Europa 93.
De tentoonstelling draait rond de Welshe dichter
Hedd Wyn, die in 1917 nabij leper sneuvelde en er
ook begraven ligt. Hij werd een nationale beroemdheid in Wales omdat hij posthuum de belangrijkste
poëzieprijs van zijn land won. De voor hem bestemde trofee, een prachtig uitgesneden houten zetel,
werd gemaakt door Eugeen Vanfleteren, een Mechelaar die bij het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Wales was gevlucht. Vorig jaar werd de
75ste verjaardag van Hedd Wyns dood herdacht in
Wales én Vlaanderen. Te Langemark werd een
gedenkplaat onthuld. Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel maakte een tentoonstelling.
VCLD-direkteur Lieven Dehandschutter, die de
tentoonstelling samenstelde, schreef ook een brochure over Hedd Wyn. De brochure (40 biz. en 16
illustraties) kost 150 fr. en is verkrijgbaar tijdens de
tentoonstelling.

Twaalf jaar Republikeins bewind
volstond. De Amerikanen kozen met
Bill Clinton voor hervormingen, maar
hoe groot is de maneuvreer-ruimte
van de nieuwe Demokratische
president? Een reportage, bij zijn
installatie. Deze week in Knack.

Aids doodt kunstenaars
De Welshe dichter Hedd Wyn, die in 1917
in Vlaanderen sneuvelde, geflankeerd
door de Zetel die hij posthuum won. Deze
„Zetel", de meest begeerde poëzieprijs
van Wales, werd gemaakt door de Mechelaar Eugeen Vanfleteren.

Seksueel overdraagbare ziekten houden sinds
eeuwen ravage onder intellektuelen en
kunstenaars. Nu heet de doder Aids. Welke
kunstenaar maaide hij de jongste tien jaar al niet
onderuit'' lïen overzicht, deze week in Knack.

Ondraaglijke liclitheid
(tekening E. Meirlon Roberts)

De klankdiareeks Wales, land der vriendschap is
een produktle van Jan en Rita Thienpont-Van den
Branden uit Sint-Niklaas. In tweemaal 45 minuten
wordt een prachtig beeld geschetst van Wales, waar
de 2,9 miljoen inwoners hun Keltische tradities
hebben bewaard. Het eerste deel gaat over de
geschiedenis van Wales, de strijd tegen de Engelse
overheersing en de rijkdom en ellende die gepaard
gingen met de steenkoolontginning en ijzergieterijen. Deel twee handelt over de religieuze bouwkunst,
de toeristische attrakties en de nationale parken,
waaronder Snowdonia.

Hij heet zo graag minister-president. En nu krijgt
hij via een koninklijke ingreep zelf een volle
pagina, met foto, in het grote encyclopedie van de
Vlaamse Beweging. Luc van den Brande,
voorzitter van de Vlaamse executieve, en de
ongemakkelijkheid in het hele politie milieu,
deze week in Knack.

De bei^tappers
"In de bergen tuimelen imago's zo omver. Je hebt
niets om je achter te verstoppen." Een gesprek
met vier bergstappers over de stilte, de
kameraadschap en de uitdaging. Deze week in
hel speciaal reisnummer van Weekend Knack.

VU-MERELBEKE ACHTER EISEN LANDSKOUTER
In een brief aan de aktievoerders heeft de voorzitter van VU-Merelbeke, Koen Van Caimere, zich met
grote overtuiging aangesloten bij de akties die de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Landskouter voert voor het behoud van de NMBS-stopplaats.
Arbitrair gaat de NMBS over tot de verdere
afbouw van de dienstverlening aan de bevolking. Zo
komen we in een spiraal terecht waarbij het openbaar vervoer steeds onaantrekkelijker wordt gemaakt. Minder reizigers leidt tot minder dienstverlening... en tot steeds minder reizigers.
Ondertussen worden miljarden gepompt in het
SST-prestigepro)ekt.
De anti-politiek van de NMBS - ingezet door
toenmalig verkeersminister De Croo- zorgde voor
de daling van het aantal opstappende reizigers in
Landskouter van 70 in de periode 81-82 tot 30 in
1991 I
De sluiting van Landskouter dreigt de eerste in
een reeks te worden. Vandaag Landskouter, morgen misschien Gontrode (114 reizigers) en Balegem-Zuid (83 reizigers), en overmorgen Moortsele

? Op deze wijze wordt het file-probleem almaar
groter.
De NMBS zou, in samenwerking met De Lijn en
met de diverse gemeentebesturen, een positieve
politiek moeten voeren die de aantrekkingskracht
van het openbaar vervoer vergroot. Meer bepaald
lijkt een globale visie op het organiseren van het
openbaar vervoer in de regio Merelbeke-Oosterzele-Melle-Gavere.. een noodzaak willen we niet helemaal door het auto-verkeer verstikt geraken. Het
zou wellicht interessant zijn de diverse ideeën,
plannen en verzuchtingen die hierover bestaan
eens samen te leggen.

GeiAAKKeu\K

ZOEKERTJE
- GEZOCHT - 25-jarige man, gehomologeerd A2
grafische technieken, 2 jaar ervaring, zoekt werk in
de regio Brugge-Oostkust. Hij is beschikbaar voor
onmiddellijke indiensttreding. Voor inlichtingen:
Provincieraadslid Ingrid Reubens, Knokke-Heist
(050/60.89.06).
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3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK (64 pag.)
ELKEWOENSDAT^
TE KOOP

„GOED GEZEGD"
Inderdaad „goed gezegd" door de Vlaamse minister president Luc Van den Brande Hij
verwoordt wat in Vlaanderen langzaam aan
het groeien is Zo kan het inderdaad met
verder m dit land sedert 1830 is Vlaanderen
kop van jut Daarom is de eis tot radikale
splitsing van de Sociale Zekerheid een priontaire eis en worden alle Vlaamse partijen en
politici opgeroepen om deze eis in daden om
te zetten Dit is een breekpunt
De heen-reaktie van verstokte unitanst W
Claes toont nog maar eens aan dat de
Vlaamse refleks van sommigen in de SP
nergens is Voor Claes is het Sint-Michielsakkoord de afronding van de staatshen/orming
We kijken benieuwd uit naar de CVP Zal
voorzitter Van Rompuy, op bevel van het Hof,
Van den Brande terugfluiten '> De koning doet
Vlaanderen schrikken Dehousse en Moureaux deden reeds straffere uitspraken en
werden met tot de orde geroepen Hennner je
nog de koninklijke handdruk met Happart op
de autosnelweg Ook dat moest Vlaanderen
slikken
Solidariteit ja, maar op basis van elementaire rechtvaardigheid
De evolutie naar de Vlaamse zelfstandigheid is met meer tegen te houden We zijn er
blij om Tsjechië en Slowakije geven ons het
voorbeeld Het testament van de Fronters
wordt werkelijkheid
Wilfried Rosiers, Neeroeteren

DE KONING

Een vraag wie roept de man op het matje
die met twee maten en gewichten meet en
allergisch is aan amnestie'
Sire, er zijn gelukkig nog Vlamingen en ze
zijn er fier o p '
Danny De Boeck, Serskamp

BELEDIGING
Echte Antwerp-supporters (99%) voelen
zich beledigd door uw artikel ,,Een echte
schande" (WIJ, 14 jan j I) Waarom zou een
ploeg die met 1-3 voorstaat herrie beginnen
schoppen''
In 1992 werden Antwerp-supporters tijdens
de rust aangevallen door Standaard-hooligans (zie TV-beelden en verklaring door minister Tobback)

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redakfle 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 lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.

Graag had ik voor één keer wierook gezwaaid in de richting van een CVP'er Maar
deze CVP'er verdient het dan ook Onze
mimster-president heeft het namelijk aangedurfd om op te komen voor het ideaal waar
WIJ, echte Vlamingen, reeds jaar en dag voor
vechten Namelijk het recht om over onze
eigen middelen te beschikken en ons eigen
stukje Vlaanderen te besturen Spijtig genoeg wordt hij zelfs vanuit eigen CVP-rangen
met argusogen bekeken en zouden veel van
zijn partijgenoten liever mets met hem te
maken hebben nu hij op een slecht blaadje
staat met de „man" die zich soms in de
onmogelijkheid bevindt om te regeren maar
zich steeds op de tenen getrapt voelt telkens
een Vlaming het aandurft om op te komen
voor zijn rechten

Uw vergelijking met Brugge en Anderlecht
gaat met op Daar hebben ze een burgemeester die iets van voetbal kent (zie afgelasting oefenwedstrijd van van 5 jan '93 Antwerp MIV en door Beerschot-Lokeren) door
dhr Cools
Het onevenwichtig optreden van politie en
rijkswacht ligt aan de basis dat soms een (1)
onverlaat de faam van een klub kan aantasten De dader(s) is (zijn) bekend Nu maar
eens afwachten wat men er mee gaat doen i

Ook onze ex-mimster Hugo Schiltz had
reeds de ,,eer" om zich door de man uit
Laken de levieten te laten lezen toen hij zich
liet ontvallen dat „België voortaan ons probleem met meer was' Had Hugo toen maar
gelijk gehad i

ZEDIG ZWIJGEN
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Hopelijk gaat WIJ met het koor van de
traditionele kranten versterken door kritiekloos te veralgemenen wanneer het over Antwerp gaat
W. Rovers, Varsenare

Als maatregel om het tekort op de overheidsbegroting te verminderen stelt Hugo
Schiltz de gelijke fiskale behandeling van alle
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inkomensvoor(WIJ, 14jan j l ) „SOOOOfr is
30 000 fr, ongeacht dit inkomen bekomen
wordt via arbeid of via de werkloosheidsvergoeding Er IS geen enkele reden om dit
fiskaal anders te behandelen", aldus Schiltz
Dit voorbeeld vergt toch wel enige verduidelijking De fiskale wetgeving behandelt inkomens uit arbeid en ven/angingsinkomens
in pnncipe gelijk Op vervangingsinkomens
moeten evenwel geen bijdragen aan de Sociale Zekerheid worden betaald, gezien de
SZ de solidariteit organiseert van aktieven
naar met-aktieven
Bovendien genieten gezinnen met een vervangingsinkomen een forfaitaire belastingsvermindering Daar staat tegenover dat
werklozen geen ,,bedrijfskosten" van hun
belastbaar inkomen kunnen aftrekken, terwijl
dergelijke kosten (voor sollicitaties, kontroles, beroepsopleiding) wel degelijk aanwezig
kunnen zijn Per saldo levert een volledig
gelijke fiskale behandeling van arbeids- en
vervangingsinkomens dus met noodzakelijk
een voordeel op voor de schatkist
Het voorbeeld van H Schiltz suggereert
dat een toekomstige inlevering moet worden
gezocht bij de werklozen, die nu al het
slachtoffer zijn van de tewerkstellingskrisis en
de neergaande konjunktuur en waan/an het
gezinsinkomen in veel gevallen beneden het
socio-vitaal minimum is gezakt
Over de kapitaalbezitters, die een gunstig
fiskaal statuut genieten en die hun voordeel
doen bij de hoge rentestand en de omvang
van de overheidsschuld, wordt zedig gezwegen Graag had ik van Hugo Schiltz en het
VU-partijbestuur vernomen of het nog verantwoord IS gelijke inkomens uit arbeid en
kapitaal fiskaal verschillend te behandelen
Mark Andries, O.L.V.-Waver

ONTSIEREND
Bij de lezersbnef onder de titel „1 Bank
Vooruit" (WIJ, 14 jan j l ) , die ik volledig
onderschrijf, heb ik toch een paar randbemerkingen
- 1V m briefje van 10 000 welk praktisch
nut heeft die uitgifte voor de eerlijke doorsnee
burger'' Laat staan het briefje van 20 000 fr
En moet daar zonodig de afbeelding van 2
volksvreemde mensen in hun koninklijke serres opstaan '^ Persoonlijk vind ik het ontsierend (geen woordspeling i) en middeleeuws
agressief D i met het geval met de postzegels waar men een ruime keuze heeft en
selektief kan frankeren
Eertijk gezegd, volstonden de afbeelding
van het staatshoofd op 4 muntstukken en het
watermerk in alle briefjes met voor de fans '
- Ik meen te weten dat er een biljet van
1000 USD bestaat, echter alleen geldig in de
Verenigde Staten Wordt nogal 'ns gezien in
Amerikaanse (gangster-)films
F. Vanrusselt, Borgloon

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^i^ De (xulden Spoor

Cakè:lêes(mi

WtmMM
^^^^^^^^;^;.J^.^^^^
Zitptiiatbcn tccstza.il voor 100 pcrbonen
Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

Adverteren in WiJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

Adverteren in WIJ
rendeert

J Ca^é ^(xoS. 9ioteC "^
— Camb/ilwu9 —
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

m=

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

JE

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— speclalteiten bruitoften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

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

Hostellerie

Ij^titm
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

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 & La carte en 8 menu s van 685 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en eutngepaste 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 mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

Jan De Nul N.v.
Tragel, 23
9308 Hofëtade-Aalst
Belgium
Phone (53) 760.511
Telex 12340 de nul
Fax (53) 78.17.60
(53) 77.28.55

