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

Adverteren in WIJ
rendeert

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

02/219.49.30

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

Probeer eens I

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

nv de winne-fabrisac
<N
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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

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

Tel. 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

SCHOENEN
NERDI^EL^

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

algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloertiekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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baron ruzettelaan 78
^
8310 brugge 4
A
l^baan brugge-oostkamp^l
• 1 ^
050/35 74 04 ^ ^ É H

U bent van harte welkom bij

Karel Van den Berghe B.V.B.A.
VLOER en MUURTEGELS
— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel 053/70 06.64
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Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY
Albert 1-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96

drukkerij

Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
•s 050/20.08.50
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adidas
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(tjabor)
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WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten

Q

Grote keus in

MEPHISTO'W
wandelschoenen

EERST DIT

NOG DEZE WEEK ?
N de senaat is verleden week de bespreking van de
voorstellen tot staatshervorming begonnen. Senator Hugo
Schiltz ontwikkelde er een inleidende beschouwing, verder
in ons blad brengen wij een samenvatting van zijn toespraak. Schiltz ruimt daarin plaats voor de solidariteit
tussen mensen en tussen deelstaten, daarmee het hete
hangijzer van de geldtransferten tussen noord en zuid
aanrakend.
Een inleidende beschouwing kan moeilijk anders zijn
dan een ideale voorstelling waarin het respekt voor de
federale spelregels door elk van de medespelers wordt
geëerbiedigd, ook wat de solidariteit betreft. Schiltz haastte
zich met er aan toe te voegen dat ,,deze solidariteit gekend
moet zijn". Een kennis waar men in Vlaanderen driftig naar op
zoek is.
„Mijn partij verbindt haar steun voor de staatshervorming
aan de realisatie van een serie maatregelen die duidelijk
moeten aantonen dat de meerderheid zich bewust is van het
probleem en dat er wat aan gedaan wordt." Zo venwoordde
Schiltz het VU-standpunt.
De VU heeft inderdaad nu reeds weken na mekaar op
dezelfde nagel gehamerd. Dit gebeurde steeds in alle duidelijkheid, de federale regering en haar
meerderheidspartijen deden op dat
vlak reeds een aantal beloften.
Op 10 september 1992 legden
Schiltz-Valkeniers een resolutie neer
waarbij de federale regering verzocht
wordt om de Hoge Raad voor Financiën de opdracht te geven een grondig
onderzoek te wijden aan de evolutie
van de openbare inkomsten en uitgaven met inbegrip van de Sociale Zekerheid. Een eisenbundei met 6 punten
(lees blz.5) ligt op de tafel bij de meerderheidspartijen.
De aanslepende onderhandelingen
omtrent de milieuheffing hebben er
voor gezorgd dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat over
de rezultaten. Het ongeduld van voorzitter Bert Anciaux is dan
ook begrijpelijk. Maandag j.l. is de VU-voorzitter naar eerste
minister Dehaene getrokken om verslag te horen over de
regeringsmaatregelen die in dit opzicht dienen genomen te
worden. De voorzitter heeft er op aan gedrongen dat de
honorering van deze beloften zou gebeuren, haar goedkeuring van het St.-Michielsakkoord hangt er van af.
Is het antwoord op zijn vraag vlugger gekend dan ons
weekblad bij de lezer aankomt? Wij hopen het. De uitlatingen
van minister Moureaux na het Libre-vraaggesprek met Van
den Brande beloofden niet veel fraais. Senator Valkeniers
heeft tijdens de bespreking in de senaat de eerste minister
daarover ondervraagd. Hij heeft Valkeniers gerustgesteld:
Moureaux heeft verkiaard dat hij het regeeral<l<oord zal uitvoeren en de ministerraad voorstellen over de uitvoering zal doen.
Wij hopen het. Schiltz had gelijk toen hij in de senaat
verklaarde dat het niet l<an dat de cijfers die betrekking
hebben op welkdanige solidariteitsbijdragen ook, verborgen

zouden gehouden worden. Zo'n verzuim voedt het wantrouwen en ondergraaft de samenhang van het federaal sisteem.
Welbegrepen solidariteit moet bovendien redelijk blijven,
zoniet Is zij eveneens zelfvernietigend.
Terechte woorden, wij hopen dat de Franstaligen (en de
Vlamingen die wantrouwig staan tegenover de VU-eis) deze
gehoord en begrepen hebben. Vandaag, dinsdagmiddag,
heeft het er de schijn naar dat eerste minister Dehaene een
antwoord aan Bert Anciaux in de maak heeft. Veel zal er van
afhangen hoe ver hij zijn franstalige regeringspartners over de
brug kan krijgen. Beide zouden nu onderhand toch moeten
door hebben dat zonder een inwilliging van VU-steun voor St.Michiels geen sprake kan zijn.
Ondertussen heeft ook minister Johan Sauwens niet stil
gezeten. Verleden week installeerde hij de Vlaamse onderzoeksgroep Sociale Zekerheid 2002. Een door professoren
bemande ploeg die de transferten in de SZ gaat onderzoeken.
De voorzitter van de groep, prof. Pieters, heeft er op gewezen
wars te zijn van elke vooringenomenheid en de opdracht zo
wetenschappelijk mogelijk uit te voeren. Wij zijn benieuwd
naar de resultaten.
Schiltz en de andere VU-sprekers hebben in de algemene
bespreking ook gewezen op de mankementen in het St.-Michielsakkoord, het
is goed er aan te herinneren. Wij kunnen daarom niet sterk genoeg de nadruk leggen op de bevoegdheidsuitbreiding van de deelregeringen. Er
staat nog zoveel op de agenda dat met
de dag dringender wordt.
De werkloosheid grijpt onrustwekkend om zich heen, zij brengt sommige
Vlaamse ministers is paniek en doet
hen hals over kop plannen bedenken:
een Vlaamse werkgelegenheidskonferentie, investeringen, subsidies, deeltijdse arbeid; plots zeer veel van alles.
Maar helpt ons dat allemaal wel vooruit?
De werkloosheid is een gesel die voor groot onheil kan
zorgen en de levenskracht van een hele gemeenschap kan
aantasten. Plannen bedenken om er aan te verhelpen is goed
en wel, maar moeten met grote zorg uitgekiend en aangebracht worden. Ze mogen zeker niet dienen om personen in
de belangstelling te brengen, zoals het wel eens de indruk
geeft.
Bovendien dringt zich ook in ekonomische zaken, tewerkstelling en arbeid een verdere federalisering op, stukken van
departementen zijn thans nog federale bevoegdheid, andere
behoren reeds tot de regionale materie. Ook hier de lijn van de
regionalisering doortrekken zou de zuiverste oplossing zijn.
En zo zitten wij terug bij de Sociale Zekerheid.
Want hoeveel van het in Vlaanderen ,,gemaakte" geld dat
nu naar Wallonië vloeit kan niet beter in Vlaanderen geïnvesteerd worden? Weten wij dat nog deze week?
Maurits Van Liedekerke
WIJ - 28 JANUARI 1993

INHOUD
De Prijs Stichting Vic Anciaux
ging dit jaar naar Poverello en
Adzon. WIJ sprak met de
voorzitter van de Stichting,
Frans Adang.
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Waarom nam men in
1915 plots z'n toevlucht
tot chemische wapens?
Een verhaal, even gruweals het oorlogsgas zelf.
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Hugo Schiltz spral< in de
senaat een lofrede uit
over VU-stichter-voorzitter
Frans Van der Eist, de
vader van het Vlaamse federalisme.
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De Vlaamse regering gaf
een werkgroep professoren en deskundigen opdracht de transferten van
noord naar zuid in de sociale zekerheid te onderzoeken.
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Tijdens de begrotingsbespreking in de Brabantse
provincieraad pleitte de
VU-fraktie voor een scheiding in der minne.
Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.
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Het Algemeen Nederlands Zangverbond stelde haar beleidsverklaring
voor. Bij die gelegenheid
herhaalde ANZ-voorzitter Portier dat
z'n organizatie het Sint-Michielsakkoord afwijst.
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Omroep Brabant viert z'n
25ste verjaardag. Verleden zaterdag werd een
Zilverwerk-feest gevierd
op het Flageyplein.
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Bij Omroep Brabant is
Paul Geerts een van de
oudst-gedienden.
WIJ
sprak met deze ,,chef van
de regionale ontkoppeling".
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In Macedonië overleefde
president Gligorov het
Tito-kommunisme. Willy
Kuijpers, die de nieuwe
staat tijdens de eindejaarsperiode
bezocht, brengt verslag uit.

f^ ƒ % Op het witte doek valt
J l i ^ voor filmliefhebbers een
^3^J
knappe indianenfilm te
zien. Voor De laatste der
Mohikanen werden kosten noch
moeite gespaard. Voor snelle WIJlezers ligt een verrassing klaar...
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Bill Clinton werd president
van de VS. Zijn vrouw Hillary wil een werkgroep leiden die de Amerikaanse
gezondheidszorg moet hervormen.
En Chelsea? Een blik op deze (gelukkig!) meest onbekende uit de
presidentiële familie.

Er roert wat in voetballand:
gekontesteerde
Gouden Schoen, gekontesteerde topklubs, hooliganisme, onrust in de business
seats.
(omslagfoto J. Van der Perre)

DOORDEWEEKS

TRANSFERS
Maandag hebben premier Dehaeneen VUvoorzitter Anciaux lang gepraat over de VUeis om wat te doen aan de transfers tussen
Vlaanderen en Wallonië die niet berusten op
objektieve gronden. Er werd afgesproken dat
er „eerstdaags" een rapport opgesteld wordt
over de regeringsmaatregelen terzake.
Tijdens de onderhandelingen over het SintMichielsakkoord vorig jaar had Dehaene
nochtans beloofd dat tegen midden januari in
voldoende mate konkrete maatregelen genomen zouden worden om die transfers recht te
trekken. Voor de VU moeten deze korrekties
in ieder geval voor de eindstemming over
Sint-Michiel van kracht worden.
Ter herinnering: de VU vraagt van de
regering volgende konkrete stappen m.b.t.
de transfers vooraleer ze bereid is stemmen
te leveren voor Sint-Michiel (zie WIJ van 11
december verleden jaar): 1) de regering
moet onmiddellijk opdracht geven aan de
Hoge Raad voor Financiën om tegen een
bepaalde datum een onderzoek naar de
transfers te verrichten, en de evolutie in de
transfers te volgen; 2) de regering moet een
kalender van twee a drie jaar opstellen met
een duidelijke timing om de kommunautaire
onevenwichten in de SZ weg te werken; 3) de
achterstand bij de betaling van bijdragen
voor de SZ door de werkgevers, die bij de
Waalse werkgevers dubbel zo groot is als bij
de Vlaamse, moet onmiddellijk weggewerkt
worden; 4) in de ziektekostenverzekering
moet het enveloppesisteem zoals dat voor de
klinische biologie opgesteld werd uitgebreid
worden tot andere sektoren, vooral de radiologie, maar niet op bazis van wat in het
verleden werd verbruikt (de zgn. historische
forfaits); 5) er moet een eenvormige rechtspraak komen aangaande de schorsing van
langdurig werklozen en 6) aangaande de
vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen.
Onze para's in Somalië zijn nu echt begonnen met de ontwapening van de
Somaiische stad Kismayo. En meteen begonnen ool( de problemen. De stad is
Meer dan 200 Europese „regio's", verza- niet langer veilig. Artsen zonder Grenzen trok het merendeel van haar
meld in de Vergadering van Regio's vanhulpverleners terug, staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking De
Europa (VRE) vergaderden in Bonn. In die Rycke (SP) stelde zijn reis uit. De para's schoten hun eerste Somali's dood, en
regio's l<an nog heel wat gewied worden. de eerste para's raakten ook gekwetst in aktie. De rode mutsen beleven
Tussen stevig uitgebouwde gewesten zoals hachelijke momenten wanneer ze de stad intrekken. Joernalisten maken gewag
bvb. Spanje en Duitsland die kennen, bevon- van dreigende manifestaties van honderden, zelfs enkele duizenden Somali's
den zich ook delegaties uit Nederlandse die de para's wegwillen. Konvooien worden beschoten, in volle stad worden
provincies en Engelse counties. Wie ook in door Somali's handgranaten gegooid, depots worden bestookt vanop voorbijBonn rondliep was Jos Chabert. Naar zijn
zeggen vertegenwoordigde hij het Brussels gierende „technicals", voertuigen met een machinegeweer op gemonteerd.
hoofdstedelijk gewest. Tot zijn vreugde werd Een deel van de Somalische bevolking wil de internationale troepen weg omdat
in Bonn beslist dat Brussel de zetel van de ze partij zouden kiezen voor één bepaalde krijgsheer, en een andere krijgsheer
VRE krijgt.
steunen of minstens gerust laten. Daarom leverden de para's, gesteund door
Is er dan niemand bij de Vlaamse rege- Amerikaanse Cobra-gevechtshelikopters, maandag een regelrechte veldslag
ringspartijen in Brussel die deze Chabert met de Somalische militie die ondanks herhaalde waarschuwingen weigerde
even in quarantaine wil stoppen wanneer er een dorp gelegen op 40 kilometer van Kismayo te ontruimen. Deze militie had
ergens een internationaal podium voor de
regio's beklommen kan worden ? Of is Brus- gedreigd naar Kismayo op te rukken. Bij de aktie vielen meer dan 40 doden bij
sel voor deze partijen soms plots wél een de Somali's. De para's, die geen verliezen leden, vernietigden zes technicals,
een pantserwagen en een raketlanceerder.
(foto seiga)
volwaardig, derde gewest in België?

VRE
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DOORDEWEEKS

MIGRANTEN OVER
VLAMINGEN
Wat de Vlamingen over de migranten denl<en, is danl<zij het post-24-november-onóerzoek genoegzaam bel<end. Maar wat denl<en
de migranten over de Vlamingen? Het TV-2programma Couleur Locale vroeg het aan
354 Marokkanen, Turken, Italianen en Spanjaarden.
Over het algemeen vinden de migranten de
Vlaming proper, ijverig, rustig en behulpzaam. Maar in de ogen van de migranten zijn
de Vlamingen niet zo bescheiden en vrij
racistisch, en hebben ze weinig gevoel voor
humor.
De bi] migranten populairste Vlaamse politieke partij is Agalev. 21 % van de onden/raagde migranten zou voor de Vlaamse groenen
kiezen bij gemeenteraadsverkiezingen. Vooral bij Marokkanen is Agalev populair. Dat zou
vooral te maken hebben met het Antwerpse
Agalev-gemeenteraadslid Fatima Bali, die
van Marokkaanse afkomst is.
Na Agalev is de SP het populairst bij de
migranten, gevolgd door een eventueel op te
richten eigen migrantenpartij. De Italianen en
Spanjaarden hebben het vooral voor de CVP.
Het Vlaams Blok zou nog op 1,5% van de
migrantenstemmen kunnen rekenen. De VU
Vlaamse Vrije Demokreten sluit de rij met
nauwelijks 0,3%.
Weten de migranten misschien niet welke
verdraagzame, pluralistische en ongebonden
partij de VU wel is ? En hoe zou dat komen ?
Het kan de leiding van de Vlaamse Vrije
Demokraten misschien een troost zijn dat
nog niet de helft van de ondervraagden „ja"
antwoordde op de vraag of ze weten wie de
koninklijke kommissaris voor het Migrantenbeleid IS.

SOMERS
Tegen de verwachtingen in werd Bart So
mers met verkozen tot voorzitter van de VLDjongeren. De VLD-top had er nochtans alles
aan gedaan om de van de VU Vlaamse Vrije
Demokraten overgelopen Mechelaar tot jongerenvoorzitter te bombarderen. Daarmee
wilden de liberalen eens bewijzen dat de VLD
een echte nieuwe partij is waar de „verruimers" ook echte kansen krijgen.
Het mocht niet zijn. De verkiezingsprocedure bij de VLD-jongeren deed Somers en de
VLD-top de das om. Die houdt in dat elk jong
VLD-lid mag stemmen. Waardoor natuurlijk
elke kandidaat voor een legioen ,,supporters" kan zorgen om de stemming in zijn
voordeel om te buigen. Volgens Het Laatste
Nieuws waren de leden uit Oost-Vlaanderen
en in het bijzonder uit het arrondissement
Oudenaarde-Ronse talrijk opgekomen. Dat is
de bakermat van Herman De Croo, het wekt
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De sukkelaars onder de jongens die nog naar het leger moeten, krijgen van
minister van Landsverdediging Delcrolx meer verlof. Er komen drie vergunningsdagen bij, en solllcitatieverlof zai gedurende de laatste twee maanden van
de diensttijd niet langer geweigerd kunnen worden, tenminste wanneer het
tijdig aangevraagd werd. Bovendien zullen de miliciens die wacht hebben op
zaterdag of feestdagen, deze dag mogen kompenseren.
Verder belooft Delcrolx de laatste miliciens dat ze elke dag 's avonds naar huls
zuilen mogen gaan, behalve wanneer de dienst het niet toelaat. Wie financiële
moeilijkheden ondervindt omdat hij te ver van de kazerne woont, kan bij de
sociale dienst aankloppen voor een vergoeding.
Delcrolx beloofde tenslotte dat de miliciens die meegaan op „militaire bedevaart naar Lourdes" recht krijgen op twee reisdagen die niet afgetrokken
worden van de verlof- en vergunningsdagen. Tegen die bevoordellging van de
Lourdes-gangers rees al protest. En terecht. Gaat de minister de miliciens die
op „vredesbedevaart naar Diksmuide" willen ook ekstra verlof toekennen?
(foto P. Bolsius)

dus geen verwondering dat de onvenwacht
verkozen VLD-jongerenvoorzitter De Buyst,
een keurig uitgedoste burgerlijk ingenieur, uit
de omgeving van de verstokt unitaire liberaal
komt.
In de rand van het verkiezingskongres viel
enkele waarnemers op dat de waters tussen
liberalen, overgelopen VU'ers en „onafhankelijken" nog zeer diep zijn. Binnen de partij
van de burger blijken de liberalen nog steeds
in staat om, desnoods tegen de wil van de
VLD-top in, hun wil op te leggen. Eens te
meer ook bleek dat in sommige liberale
kringen zeer neerbuigend gedaan wordt over
de „overlopers", gewezen VU-voorzitter Gabriels op kop. Om de verkiezing van Somers
te dwarsbomen was één van zijn tegenstanders zo sluw om luidkeels een voor de
liberalen schrikwekkend toekomstbeeld op te
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roepen: Zie je Gabriels al voorzitter worden
van de VLD ? Neen, zo'n nachtmerrie wilden
de VLD-jongeren met beleven. Veel aanwezigen slikten even, schreef De Standaard.
De nederlaag van Somers zou voor de
overgelopen VU'ers binnen de VLD wel eens
een onheilspellend voorteken kunnen zijn
van de lijstsamenstellingen voor de komende
verkiezingen. Volgens de „burgerdemokratie" worden de lijsten immers samengesteld
door de VLD-leden. En die blijken in grote
meerderheid (Somers legde met 119 stemmen tegen 143 de duimen) de voorkeur te
geven aan een „echte liberaal" dan aan een
„overloper", zelfs wanneer deze gesteund
wordt door de partijtop. Gewezen VU'ers die
even snel karrière dachten te kunnen maken
bij de nieuwe partij, zouden wel eens van een
kale bollekeskermis thuis kunnen komen.

KORTWEG
• Twee Engelse artsen laten
echtparen vooraf het geslacht
van hun baby bepalen. De kans
op sukses bedraagt 75% als het
echtpaar een jongetje wil, en 70%
als een meisje gewenst is.
• Er is ook weer kraamnieuws uit
eigen midden. Na voorzitter Bert
Anciaux mag nu ook ondervoorzitter Patrik Vankrunkelsven zich
vader noemen. Samen met zijn
vrouw bracht hij een 3,3 kilogram
wegende Willem ter wereld.
• De 45-jarige Nederlandse vertaalster Qreetje Van den
Bergh wordt de nieuwe algemeen sekretaris van de Taalunie.
• Vorige woensdag werd In Brussel de Zweedse Ulrika Bidegaard
ontvoerd. De rijkswacht kon
haar in de nacht van zondag op
maandag bevrijden. De ontvoerder had enkele flaters begaan
waardoor de opsporing biezondersnel verliep. Uirlka bracht vier
dagen door gekneveld en geblinddoekt in een frigoboks van
1,6 op 1 meter. Ze had anderhalve
t>anaan en twee glazen water op,
en verkeerde in shocktoestand.
• in Tsjechië werd dinsdag (naar
aile waarschijnlijkheid, men moet
tegenwoordig oppassen met favorieten bij verkiezingen) Vaclav Havel verkozen tot president.
• in de VS zit voortaan een demokraat in het Witte Huls. En dat laat
zich merken, want president Clinton nam reeds enkele opvallende beslissingen. Hij haaide zich
de banbliksems van het Vatlkaan
op de hals door enkele beperkingen op abortus die de republikeinen invoerden terug op te heffen.
En in het leger en het Kongres
stootte hij op tegenstand met z'n
voornemen om het verbod op
homo's in het leger op te heffen.
• Sony stelde deze week de mini
disc voor. Deze IVID kombineert
de kwaliteiten van de CD en de
muziekkassette: weergeven én
opnemen, zonder slijtage. De Japanse fabrikant bindt hiermee de
strijd aan met Philips, die in
maart op de markt komt met een
digitale kompakt kassette (DCC).
De IMD en de DCC vechten om de
erfenis van de geluidskassette,
die nu echt ten dode opgeschreven lijkt.

PRIJS STICHTING
VIC ANCIAUX NAAR
POVERELLO EN ADZON
Zaterdag werd in De Overmolen In Brussel de Prijs van de Stichting Vlo Anciaux
uitgereikt aan Poverello en Adzon. Beide
organizaties kregen van Anciaux een cheque van 40.000 frank toegestopt. Poverello
vangt kansarmen op in de Brusselse Marollen, Adzon helpt kinderen en jongeren
die zich prostitueren. WIJ sprak met Frans
Adang, voorzitter van de Stichting Vic Anciaux.
• De Stichting Vlo Anciaux werd al in 1978
opgericht. Waarom?
„In 1977 werd Vic Anciaux voor liet eerst
staatssel<retaris, van Nederlandse kuituur en
Sociale Zaken. Na één jaar kabinetsvi/erking
werd de Stichting opgericht door de medewerkers van Vic. Zij waren getroffen door de Adzon is een letten/voord voor „Adolescengrote sociale inzet van hun baas, en wildenten Zonder Naam". De naam venvijst ook
met de Stichting het sociaal werk van Vic naar Adson, de dienaar van William van
Anciaux verderzetten. Later werd de stichtingBaskerville in Eco's bestseller „De naam van
uitgebreid met andere leden."
de roos". Deze vereniging zorgt voor de
• Wie mocht vroeger al zo'n Prijs ontvan- opvang van jongeren die in de kinderprostitutie verzeild raakten."
gen?
,, De eerste laureaat was een raadsheer van • U zegt dat het aantal daklozen in Brussel
het Gents Arbeidshof, de heer Opstaele. Hij
de jongste jaren gestegen Is ?
had zich ingezet voor de oprichting van
,, Ongetwijfeld. Brussel wordt meer en meer
opvangtehuizen voor jonge mensen met al- een naamloze grootstad. Ze trekt mensen
lerlei problemen, verslaafden, daklozen, geaan die elders wegwillen en de anonimiteit
handikapten, etc. Verder werden er bvb. opzoeken. Onder de daklozen vindt men in
prijzen toegekend aan het HAK (Hulp, Adviesstijgende mate ook ontwortelde jongeren uit
en Kontakt) uit Aalst, dat zich eveneens migrantengezinnen die tussen twee stoelen
inzette in krisisinterventiecentra en eerstelijn-vallen. Ze lopen na een kultuurkonflikt met
sopvang. Er was ook een prijs voor de hun ouders thuis weg, maar weten dan niet
Stichting Oranje uit Brugge, die aan de inte-meer waarheen. En tenslotte zijn er de kandigratie van mensen met een handikap werkte.daat politieke vluchtelingen die door de stad
Ook eerwaarde Dolf van Tongerloo, de on-zwerven. Men schat het totaal aantal dakloderpastoor van de Sint-Michielskatedraai inzen in Brussel op dit ogenblik op ongeveer
Brussel, kreeg de prijs. Hij kan zo'n beetje 2.500. Er zijn nochtans slechts opvangbedbeschouwd worden als de aalmoezenier van den voor een paar honderd thuislozen."
het nachtleven in Brussel, door z'n inzet en
geestelijke steun voor bvb. de publieke vrou-• Kinderprostitutie is iets dat nog stevig in
de taboesfeer zit. Hoe geraken kinderen en
wen in de hoofdstad."
jongeren in de prostitutie verzeild ?
• Waarom werden dit jaar Poverello en „In tegenstelling tot wat men dikwijls denkt,
Adzon gelauwerd?
drijft vooral primitieve armoede, geen eten,
,, Poverello is in Brussel al goed gekend. Degeen bed, geen huis, jongeren in de prostituvereniging is er al zo'n 15jaaraktief Ze lenigt tie. In sommige gevallen gaat dit nog gede eerste en hoogste nood door een dak en paard met een drugprobleem, maar drugs
eten te verlenen aan straatslapers. Door henvormen nooit de hoofdreden om zich te
te lauweren wilden we precies de vinger opprostitueren. Het gaat in de meeste gevallen
de wonde leggen van het gestegen aantal om jongens, en deze prostitutie is niet geordaklozen in Brussel, en hiermee de overheidganizeerd. De netwerken die zouden bestaan
op haar verantwoordelijkheid wijzen om zelf
in kinderprostitutie, prostitueren alleen „ingewat aktiever deze opvang te steunen.
voerde" kinderen."
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
HETVOLK
„De Franstalige pers heeft het de jongste
tijd anders wel vaker moeilijk om de communautaire invloeden op de topsport exact in te
schatten Zij stookte eerst een anti-De Mosvuurtje, ZIJ was het ook die in de Vlaamse
kritieken op Luka Perusovic taaiargumenten
meende te vinden Wat een grove leugen
was welke Vlaming kan nu ook maar even
venwachten dat een Kroaat omdat hij toevallig
trainer wordt van Anderlecht meteen Nederlans zou praten '
Precies daarom is het gemeen om nu
onder de gordel te slaan nchting Johan
Boskamp - ' gargon un peu epais dans ses
manieres (een beetje 'dik' in zijn manieren)-,
een man die het lef heeft zich te gedragen
zoals hij IS, zonder capsones, zonder blad
voor de mond, altijd een verademing in het
enge wereldje van nieuwsoortige salontrainers Leuk was zondagavond dan ook zijn
uitspraak toen een collega vroeg waarom
Boskamp tijdens zijn eerste babbeltje met de
(tweetalige) pers met geen woord in het
Frans had gerept „Ze hebben het me met
gevraagd", zei hij „Ovengens, ik spreek
goed Frans, maar het probleem is alleen dat
niemand het begrijpt"
Eddy Soetaert, 19 januari.
„Onder politieke druk resen/eert de NMBS
momenteel zijn geld vooral voor de uitbouw
van een supersnel spoor Maar de gewone
pendelaar heeft er geen boodschap aan dat
we straks met 250 km/u naar Parijs of Keulen
kunnen zoeven'
Alain Vanbuyten, 25 januari.

HET BELAHC
VAN LIHBURC
„Het kan inderdaad anders Waarom met
dne dagen de kaartjesknippers thuis laten''
Waarom met tussen twee nog overblijvende
stationnetjes in aan de reizigers zelf gaan
uitleggen waarover het gaat' Dat zal grote
NMBS-baas Schouppe ook voelen De kans
IS bovendien groot dat de treingebruiker het
zonder twijfel terechte sociale verdriet van de
spoorbonden zal willen begrijpen, zal inzien
dat het sabelen a la Schouppe hem of haar
ook geen baat brengt, integendeel zelfs Dat
kost wel wat meer moeite dan het machtswellustige en vooral gemakzuchtige spelletje dat

diezelfde bonden volgende week nog maar
eens opvoeren"
Mare Platel, 21 januari.
„Het zou best kunnen dat de Nationale
Bank nog optimist is als zij voor dit jaar een
economische nulgroei voorspelt Het is goed
dat de echte, met bepaald fraaie waarheid
eindelijk voor iedereen duidelijk wordt, dat de
politiek met langer kan doen alsof het morgen
toch weer beter zal gaan Alleen moet diezelfde Wetstraat goed beseffen dat paniekvoetbal weinig indruk maakt Gegoochel met
opvallend grote getallen van mogelijke kanshebbers op weer wat werk, euforische boodschappen over weer zoveel miljarden die
kant en klaar liggen om nieuwe banen te
maken, het zal het groeiende legertje werklozen een zorg zijn Wie de politieke moeder of
geestelijke vader is van al die zonder twijfel
verdienstelijke denkoefeningen is nog minder belangrijk"
Mare Piatei, 23 januari.

„Weinigen zullen treuren om het heengaan
van Saddam Hoessein Maar velen in het
Midden-Oosten, Afrika en Azie zullen meteen
ook gewaarschuwd zijn wie de VS voor de
voeten loopt is een potentiële Saddam Hoessein "
22 januari.
"Als het unionistisch federalisme geen
kans meer maakt, is het alternatief voor ons
het francofone België Dan moeten Brussel
en Wallonië samen een staat vormen Als de
Vlamingen onafhankelijk willen zijn, kunnen
we ze met tegenhouden, maar het zal dan wel
zonder Brussel zijn, want de overgrote meerderheid van de bevolking is er Franstalig De
Vlamingen zullen er als minderheid beschermd worden, maar het zal met langer
hun staat zijn Brussel en Wallonië hebben
een gemeenschappelijk verleden, dezelfde
taal en kuituur, en ook hetzelfde lot Ze
kunnen een staat vormen met een voldoende
grote dimensie, vergelijkbaar met Denemarken " ( )
"Als de Vlamingen ons uit België willen
gooien, veroordelen zij de Brusselse Vlamingen om in een vreemde staat te leven Voor
de internationale erkenning van de nieuwe
Vlaamse natie wordt dat wat moois Ik kan het
me al voorstellen een onafhankelijk Vlaan-
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deren en daarnaast Brussel dat de hoofdstad
IS van een Franstalige staat die de naam
België behoudt Om al die dingen te vermijdfen, verkies ik dat het Sint-Michielsakkoord
met wordt goedgekeurd en dat de regering
Dehaene opstapt Het is nog altijd beter dat
een regering verdwijnt dan een land "
PRL-voorzitter Jean Gol, 23 januari

De Standaard
„Te midden van al het politieke gewoel zijn
er ook nog mensen die oog hebben voor de
noden van de anderen Jan Caudron van de
Volksunie interpelleerde in de Vlaamse Raad
over de slechte behandeling van bejaarden in
sommige Vlaamse rusthuizen
HIJ hing een schrijnend beeld op van hulpeloze mensen die hele dagen aan handen en
voeten in een stoel vastgebonden zitten, die
geen recht hebben op elementaire intimiteit
en die meer moeten betalen dan de afgesproken pnjs In één tehuis op vier worden de
bewoners getergd of onheus behandeld, alhoewel ZIJ de prijs van een duur hotel betalen
Caudron citeerde Simone de Beauvoir
,,Men herkent een samenleving aan het lot
dat ZIJ toebedeelt aan haar met-aktieve leden "
Lue Neuelcermans, 17 januari.
„Het debat in de Senaat werd, zoals verwacht, beheerst door de tenoren van de
verschillende partijen en de dikwijls attent
replicerende eerste minister VU'er Hugo
Schiltz bracht, met een piëteit en hoofsheid
die in de Senaat oprecht klinkt, een hommage aan Frans Vander Eist, een van de vaders
van het federalisme Het was inderdaad deze
Vlaamsnationalist die al in de jaren vijftig
eenzaam en moedig, pleitte voor die staatsvorm HIJ werd daarvoor lange tijd weggehoond door de toenmalige „weldenkende"
politieke klasse"
Poi Van Den Driessehe, 23 januari.
„De partijpolitiek heeft met alleen nood aan
frisheid en duidelijkheid, maar ook en vooral
aan eerlijkheid over het programma en aan
standvastigheid in de uitvoering ervan Een
kleurloos, partijpolitiek ideeenveld, de kloof
tussen de retoriek en de vaak cynische werkelijkheid die uit politieke geheimdoenerij
resulteert, brengen de veel mondiger geworden kiezers in ven/varring Daarom verlaten
met weinigen onder hen het vertrouwde huis
en zoeken zij elders een onderkomen "
Lou De Clerelt, 25 januari.

DE AS BONN-PARIJS
Deze week is het uitgerekend 30 jaar geleden dat te
Parijs door generaal De Gaulle en kanselier Adenauer
het Frans-Duits Verdrag van 22 januari 1963 werd
ondertekend. Het is alsof het gisteren was: wij waren op
dat ogenblik druk in de weer met de voorbereiding van
ons diplomatiek eksamen dat enkele maanden nadien
zou doorgaan en verwachtten ons eraan dat de jury over
dit belangrijk Verdrag wel enige vragen zou stellen.
Vandaar dat ik het nog zo goed in het geheugen draag.
Eén maand voordien had Kennedy met de Britse
premier Harold McMilan een akkoord afgesloten in
Nassau, hoofdstad van de Bahamas, dat in Europa heel
wat kwaad bloed heeft gezet omdat het bewees dat de
Engelsen in feite liever met de Verenigde Staten te doen
hadden dan met de Europese Gemeenschap die op dat
ogenblik slechts 6 lidstaten telde. Het Akkoord van
Nassau voorzag dat de Amerikanen aan Groot-Brittannië Polaris-raketten zouden leveren die op de Engelse
onderzeeërs zouden gemonteerd worden.
Voor De Gaulle betekende deze overeenkomst dat de
Britten hun lot aan Amerika hadden vastgehecht.
Het antwoord van De Gaulle daarop is geweest dat hij
op 16 januari de lancering
aankondigde van de onafhankelijke Franse force de
frappe.
Het Verdrag van 22 januari
kwam dus tot stand in een
klimaat van spanningen tussen Europa en de Verenigde
Staten en tussen het kontinent en Groot-Brittannië.
Het Verdrag was in vele
opzichten van historische betekenis. Het sloot een periode
af en begon een nieuw tijdvak.
De Gaulle placht te zeggen
dat verdragen zoals bloemen
(foto
en jonge maagdekens zijn:
de bedoeling van één en ander is niet dat het allemaal lang zou duren... Bovendien
dacht hij dat verdragen niet zijn wat in teksten staat
neergeschreven. Alleen als de acfiterliggende bedoelingen met elkaar overeenstemmen, bestaat de kans dat
men een zinvolle overeenkomst tot stand bracht, zo zei
hij.
Het eigenaardige van dit Verdrag is precies dat het
niet veel voorziet. Ook in de Tien Geboden staan niet
veel teksten... In feite voorziet dit Verdrag alleen dat er
overeengekomen wordt dat er voortdurend ontmoetingen zullen plaatsgrijpen tussen al diegenen die op
verschillende manier betrokken zijn met de diplomatie
van ieder van beide landen. Er werd zelfs niet eens
gedacht aan de oprichting van één of andere instelling.
Aldus is deze overeenkomst het beste bewijs van de
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invloed die vooraanstaande staatslui of diplomaten
kunnen uitoefenen op de gang van 's mensen geschiedenis.
Het heeft 25 jaar geduurd vooraleer er gedacht werd
aan de oprichting van een defensieraad en een ekonomische en financiële raad, twee instellingen die de
Frans-Duitse samenwerking van een kwarteeuw moesten inkaderen.
Op die wijze heeft dit Verdrag eigenlijk al die tijd een
motorfunktie uitgeoefend in de Europese Gemeenschap. Het is verschillende keren gebeurd dat het
bilateraal verdrag tussen Frankrijk en Duitsland de hele
Europese konstruktie uit het slop heeft gehaald. Anderzijds vreesden de EEG-lidstaten soms dat de as BonnParijs een soort van suprematie zou kunnen tot stand
brengen die niet overeenstemde met de ,,kommunautaire ortodoksie". Dit betekent dat vooral ter intentie van
de kleinere lidstaten de technieken van het EEGVerdrag soms in botsing dreigden te raken met de
oude, bilaterale diplomatie.
Ook nu spelen de bilaterale betrekkingen tussen
beide kontinentale hoofdsteden een voortrekkersrol
inzake Europese defensie en
de achterdocht tegenover de
geprivilegieerde
betrekkingen tussen Londen en Washington is nog zeer reëel. Europa maken is blijkbaar nog
steeds even moeilijk. Ik denk
echter dat een goede verstandhouding tussen Bonn
en Parijs bepalend zal zijn
voor de verdere toekomst van
de uitgebreide Europese Gemeenschap en vriendschap
zoals tussen Adenauer en De
Gaulle, Giscard d'Estaing en
Schmidt en tussen Mitterand
en Kohl, is geloof ik een stevige bouwsteen voor de EuroBelga)
pese toekomstige konstruktie.
Wel is het eigenaardig dat de huidige Franse president, zoals ik recent las, destijds één van de enige was
die zich tegen het Verdrag van 22 januari 1963 heeft
verzet. Hij verklaarde immers in het Franse parlement
dat „op het ogenblik dat De Gaulle ons voorhoudt dat
de rol van leider van Europa ons zou toebehoren, heeft
hij deze rol uit handen gegeven. Ik zie niet dat Frankrijk
op één of andere wijze in deze affaire aan prestige zou
gewonnen hebben, maar ik kan u een reeks punten
opsommen die bewijzen dat wij erbij verliezen".
De toekomstige president van de Franse republiek
heeft zich uiteindelijk tijdens die stemming bij de ratifikatie van dit Verdrag onthouden. Hoe een dubbeltje rollen
kan.
Hans De Belder
WIJ -
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HUGO SCHILTZ IN SENAAT:

„DIT KAN NIET DE LAATSTE
HERVORMING ZIJN"

H

UGO SCHILTZ begon zijn inleidende beschouwing met een
l<ort historisch overzicht van de
lange weg die de „grote konflikten" in dit land dienden af te
leggen eer zij een oplossing
vonden.
„De Belgische staat is in zijn
honderdzestig jaar lange bestaan vooral gel<onfronteerd
geweest met drie interne problemen, nl. het levensbeschouwelijk konflikt,
gelovigen/ongelovigen; het sociale konflikt,
rijken/armen; en het nationaliteitenkonflikt,
de Vlaamse emancipatie tegen het Beigisch-franstalig ovenvicht."
Vooral dit laatste probleem is voor de
Belgische binnenlandse politiek het meest
essentiële.

Woensdag 20 Januari begon in de
senaat het algemeen debat over
de staatshervorming. VU-senator
Hugo Schiltz gaf er een inleidende beschouwing ten beste dte
uitmondde in het toezeggen van
steun aan en goedkeuring van de
voorgestelde hervorming. Schiltz
stelde echter vier beginselen
voorop die mits eerbieding ervan
de basis vormen van een meer
stabiel, meer harmonisch naast
ellcaar bestaan van Vlamingen en
Franstallgen, tot groter nut van
de b^volióng en een betere inschakeling In Europa.

SPRONGSGEWIJS ~

om dit konflikt op te vangen. De unitaristische konceptie van het valorizeren van de
Vlaamse meerderheid in de gecentralizeerde staat met toepassing van het minderheidsprincipe, of de federalistische koncep-

Twee wegen, aldus Schiltz, lagen open

tie van eenheid in verscheidenheid met zelfbestuur voor Vlaanderen en Wallonië. Sedert de zeventiger jaren is het de federalistische konceptie die de bovenhand heeft
gehaald en sprongsgewijs werd venwezenlijkt. De huidige voorstellen vormen in dit
proces, samen met de hen/ormingen van
'88-89, een uitermate belangrijke etappe.
Schiltz weet natuurlijk best dat reeds eerder aan de federalistische kar werd getrokken en ging daarbij tot 1952 terug, toen er
zelfs een federalistische grondwet werd ontworpen. Terecht bracht hij daarbij hulde aan
zijn voorganger Frans Van der Eist, een
emotioneel moment in het halfrond.
Een belangrijk aspekt van de voorliggende hen/orming vindt Schiltz de wijze waarop
zij wordt verwezenlijkt. Met name door samenwerking van partijen uit meerderheid en
oppositie, in onze politieke gewoonten geen
gemakkelijke formule. En Schiltz venwees
naar het niet-respekteren van het vorige regeerakkoord. Het niet-ven«ezenlijken van de
zgn. derde fase maakte het voor de VU
biezonder moeilijk om opnieuw verantwoordelijkheid op te nemen.
H. Schiltz: „Zij heeft dit toch gedaan
omdat zij meende voorrang te moeten geven aan de venvezenlijking van één van de
essentiële onderdelen van haar programma.
Zij had gehoopt dit te doen vanuit een gezamenlijk optreden van de in aanmerking komende Vlaamse partijen."

VOORLOPER FRANS VAN DER ELST
„De senaat zal mij toelaten op dit
moment met respekt en piëteit hulde te
brengen aan één van haar gewezen
leden, die met groot doorzicht en zeldzame politieke moed in juni 1958 het
parlement betrad met het federalisme
als politiek koncept, nadat hij reeds in
1952 een ontwerp van federale grondwet had uitgewerkt. Overigens samen
met een aantal Waalse federalisten, het
zgn komltee Schreurs-Couvreur Frans
Van der Eist was de sekretaris en spilfiguur in dit komltee.

Schiltz blijft betreuren dat de liberale politieke familie gemeend heeft aan de verhouding meerderheid-oppostie voorrang te
moeten geven boven het noodzakelijk afronden van deze fase van de staatshervorming.

40 jaar later wordt de basis-idee van
het manifest van Van der Eist verwezenlijkt. De vraag mag gesteld of ons land
er geen baat had bij gevonden sneller
de weg in te slaan van deze federalistische keuze. Het had ons ongetwijfeld
veel politieke moeilijkheden en vele miljarden bespaard."

Vervolgens stelde Schiltz drie belangrijke
vragen. Belangrijk omdat zij leven binnen de
Vlaamse beweging in het algemeen en bij
de VU Vlaamse Vrije Demokraten in het
biezonder.
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VRAGEN

Vindt de VU deze hervorming perfel<t?
Geenszins, antwoordt Schiltz. Zij bevat niet
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dat wij nu voor de eeuwigheid wetten uitvaardigen. "
Dit moet ons echter niet beletten nu reeds
te doen wat kan gedaan worden, vindt
Schiltz.
Wat de struktuur van deze plurinationale
staat ook weze deze kan slechts stand houden indien alle samenstellende delen en
nivo's van bestuur een federale loyauteit
respekteren.
H. Schiltz: „Dit geldt evenzeer voor de
relaties tussen het federale staatshoofd, de
federale regering en het federale parlement
en de parlementen en regeringen van de
deelstaten, als voor de relatie tussen de
deelstaten onderling. Wat de federale dialoog betreft is het vanzelfsprekend dat geen
enkel gesprekstema taboe mag verklaard
worden."

HET PROBLEEM VAN
DE SOLIDARITEIT
Hugo Schiltz: „De globale balans van
deze hervorming is voor ons, federalisten, positief."
(foto WIJ)
alles wat wat wij zouden wensen. En Schiltz
somt op: de aanpassing van liet l<iesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde aan de
federale logil<a, en niet alles wat wèl wordt
voorzien beantwoordt volledig aan onze opvattingen, zoals b.v. de samenstelling van
de senaat of de omschrijving van sommige
bevoegdheden.
„De globale balans is echter voor ons,
federalisten, positief. De meest fervente ijveraars voor Vlaams zelfbestuur hadden 20
jaar geleden niet durven dromen van de
omvang en de diepgang van dit zelfbestuur
zoals het door de voorgestelde teksten gestalte krijgt"
Is deze hervorming de laatste en hebben wij de definitieve eindfase bereikt?
Met deze dubbele vraag speelde Schiltz
duidelijk in op de aan gang zijnde diskussie
na het Libre-vraaggesprek met minister-president Van den Brande.
H. Schiltz: „Al ben ik de mening toegedaan dat na deze hervorming het nieuwe
sisteem de kans moet krijgen om de proef
van de toepassing te ondergaan, wat enige
tijd zal vragen, toch is mijn antwoord op de
gestelde vraag neen. Het is duidelijk dat
deze hervorming niet alle problemen oplost
en overigens staat het leven nooit stil. Alleen
al de vraag stellen, b.v. welke de interaktie
zal zijn tussen de Europese integratie en
onze interne staatkundige orde, of de vraag
welke dinamiek zal uitgaan van de rechtstreeks verkozen raden, volstaat om te beseffen dat het onzinnig zou zijn te denken

Schiltz besloot zijn rede met vier aandachtspunten, noodzakelijk voor een federaal evenwicht.
1. Besluitvorming op federaal nivo gebeurt op tweeledige basis. Vlaanderen kan
en zal nooit aanvaarden dat de Vlaamse
meerderheid uiteindelijk in een minderheid
zou kunnen veranderd worden door een
drieledige besluitvorming in kamer, senaat
of andere beslissingsorganen.
2. Het is absoluut noodzakelijk dat de
territoriale onschendbaarheid van de deelstaten en het beginsel van de niet-inmenging in eikaars aangelegenheden en op elkaars grondgebied korrekt worden gerespekteerd.
3. Een federaal of konfederaal samenwerkingsmodel veronderstelt solidariteit, zowel
tussen individuen als tussen deelstaten en
respekt voor eikaars rechtmatige belangen.
Schiltz haastte zich er aan toe te voegen
dat „deze solidariteit gekend weze, klare
rekeningen maken goede buren. Het kan
inderdaad niet zijn dat de cijfers die betrekking hebben op welkdanige solidariteitsbijdragen verborgen zouden gehouden worden. Dit voedt het wantrouwen en ondergraaft de samenhang van het federaal sisteem. Welbegrepen solidariteit moet bovendien redelijk blijven, zoniet
is zij
zelfvernietigend."
De spreker vond het nuttig het VU-standpunt inzake het solidariteitstema klaar te
stellen.
„Mijn partij verbindt haar steun voor de
staatshervorming aan de realisatie van een
serie maatregelen die duidelijk moeten aantonen dat de meerderheid zich bewust is
van het probleem en dat er wat aan gedaan
wordt"
4. Een federaal evenwicht in België vereist
een federaal evenwicht in Brussel, de fede-

11

rale hoofdstad. „Zoals de franstalige minderheid in België een evenwaardige
machtspartner is op het federale vlak, zo
moet de Vlaamse minderheid in Brussel een
evenwaardige machtspartner zijn op het
hoofdstelijk gebied en de samenstellende
delen en/an."

* * *
's Anderdaags, donderdag 21 januari,
gingen de debatten verder, voor de VU
kwam fraktievoorzitter Jef Valkeniers het
eerst aan het woord. Later gevolgd door
Nelly Maes en Jan Loones.
Valkeniers besloot zijn tussenkomst als
volgt: „Voor de eindstemming zal de VU
een nauwkeurige en korrekte balans opmaken. Wij zullen er op toezien dat het niet bij
woorden en beloften blijft. Indien de PS in
de volgende jaren stelselmatig de porteteuilles van Volksgezondheid en Sociale Zaken
blijft opeisen om een korrekte toepassing
van de wetteksten te beletten wil ik de Waalse minister-president parafraserend, zeggen: „Als de Belgische regering niet haar
plicht doet, dan moet de Vlaamse regering
zelf de macht in handen nemen."
De VU-fraktievoorzitter en zijn partijgenoten werden herhaaldelijk door Ludo Dierickx onderbroken, voor een keer sprak de
Agalev-senator ook wijze woorden.
Wij hebben ze voor de gelegenheid in
een kadertje gezet...
(m.v.l.)

LUDODIERICKX:
„DE VU HEEFT
HAAR SLAG
BINNENGEHAALD!"
Tijdens het debat vroeg senator Jef
Valkeniers eerste minister Dehaene hoe
het staat met de afbouw van de ongerechtvaardigde noord-zuid-transferten
in de Sociale Zekerheid en de verschillen in de geneeskundige zorgen.
J.Valkeniers: „Zelfs bij de PS wordt
nu toegegeven dat die verschillen moeten worden weggewerkt. Het ACV heeft
blijkbaar nog niet begrepen waarover
het gaat. In elk geval heeft de VU hier
voortrekkerswerk geleverd."
Ludo Dierickx (Agaiev) onderbrak
hem met de terechte opmerking: „Ik
zou zelfs verder gaan, mijnheer Valkeniers. Het is de Volksunie-ideologie die
aan de basis ligt van deze staatshen/orming, en niet de kristelijke, liberale,
socialistische of ekologische. De VU
heeft haar slag binnengehaald."
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KUNSTIG KOMPROMIS
In de Vlaamse Raad werd de diskussie
hervat over het podiumkunstendekreet. De
debatten over dit ondenwerp dateren nog van
de vorige legislatuur. In kunstmiddens wacht
men reeds lang op een billijke regeling. In de
begroting 1993 werden ekstra middelen uitgetrokken voor de podiumkunsten. Het nieuwe dekreet moet deze nieuwe middelen verdelen over de bestaande projekten. Hugo
Coveliers verving de zieke Herman Lauwers,
die het dekreet in de kommissie hielp voorbereiden.

begrepen wordt Kunstenaars uit een kleine
kuituur kunnen zich laten aanvaarden in andere kultuurgebieden; die mogelijkheid moet
de Vlaamse regering steunen."

STAATSVEILIGHEID
In de kamerkommissie van Justitie gaf
minister Wathelet uitleg over de plannen van
de regering met de staatsveiligheid. Een
artikel in het weekblad Le Vif-l'Express over
de ontmanteling van de dienst Staatsveiligheid zorgde voor heel wat opschudding. In
het artikel was sprake van verminderde aktiviteiten en een sterk gereduceerd personeelsbestand.

De belangen van de verzuiling heeft de
werkzaamheden rond het podiumkunstendekreet niet altijd in gunstige zin beïnvloed.
,, Dit dekreet is een kompromistekst. Kompro
missen komen dus niet alleen voor op het
Belgisch nivo. Een kompromis kan meer
mensen tevreden stellen, maar verminkt de
globale optie", Idus Hugo Coveliers.

Hugo Coveliers luisterde met „argusoren"
naar de opheldering van de regering. De
minister gaf toe dat een nieuwe wet meer
duidelijkheid moet brengen over de taken
van deze dienst en de verloning van haar
ambtenaren.

De VU-fraktie in de Vlaamse Raad meent
dat het dekreet ook positieve punten bevat.
Het dekreet globaliseert alle podiumkunsten,
dit maakt een meerjarenplanning mogelijk,
hierdoor kan een betere financiële struktuur
tot stand komen.

KRITERIA
Hugo Coveliers: „Hopelijk leidt een garantie van een meerjarenfinanciering niet tot
lethargie, maar stimuleert het de gezelschappen om een degelijke planning uit te werken.
Het is een vergissing te stellen dat artiesten of
akteurs geen toegevoegde waarde realiseren. Ook tussen de kwalitatieve en kwantitatieve kriteria werd een evenwicht bereikt.
Vooral de kreaties met een grote estetische
ontroeringswaarde moeten gestimuleerd
worden, ook al wordt die dikwijls als elitair
aanzien.
De kritaria in het dekreet zijn zeer duidelijk
omschreven. De adviesraden zullen duidelijke normen moeten formuleren en hanteren,
temeer daar zij door hun samenstelling te
veel en tegelijk rechter en partij zijn."
Als rechtgeaarde Antwerpenaar vroeg Coveliers bijzondere aandacht voor de problematiek van de toelagen aan deSingel. „Een
aantal centra en gezelschappen zoals deSingel werden buiten de wedstrijd geplaatst. Ik
ben het hiermee eens, maar dan moeten
deze centra of gezelschappen anders behandeld worden en alle grenzen worden afgeschaft. Buitenlandse kunstvormen en estetische waarden moeten meer dan ooit aangetrokken voorden. Binnen een beperkte begroting kan dit maar in een beperkt aantal
instellingen, waartoe deSingel zeker behoort.
In Vlaanderen mag niet gebeuren wat met
de h^unt gebeurt. Binnen bepaalde grenzen
moet de mogelijkheid bestaan om de eigen
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Volgens Hugo Coveliers wordt de Inlichtingendienst al te vaak als politiedienst beschouwd. „De nieuwe wet
moet het werkterrein van de Staatsveiligheid klaar afbakenen", aldus het
Antwerps kamerlid.
(foto wu)
kunstvormen op een hoger nivo te brengen
en open te stellen voor buitenlandse kunstvormen. De grote estetische waarde van de
kunstvorm ligt in het feit dat ze door iedereen

H. Coveliers: „Al te vaak wordt de Inlichtingendienst als politiedienst beschouwd. De
nieuwe wet moet het werkterrein van de
Staatsveiligheid klaar afbakenen. Wat is terrorisme ? Wie is hien/oor bevoegd ? De Europese evolutie zal een aantal begrippen duidelijk
moeten aflijnen. De funktie van bepaalde
ambtenaren moet in de tijd beperkt worden;
dit zal de funktie ten goede komen. Wat ook
moet gezegd worden is dat de Kamer en
Senaat er nog steeds niet in slagen bepaalde
posten in deze sektor te verdelen. Dus het
parlement is slecht geplaatst om de regering
enige traagheid te verwijten."

(ge.)

P-SPROKKELS
• In de senaat werden de voorstellen tot
staatshervorming in algemene vergadering
besproken. Fraktievoorzitter Jef Valkeniers
nam de gelegenheid te baat om Moureaux te
herinneren aan de nog bestaande scheeftrekkingen in de klinische biologie.
• Jan /.oones onderstreepte nog eens duidelijk dat de VU het St.-Michielsakkoord alleen
zal goedkeuren als de transfers binnen de
Sociale Zekerheid worden rechtgezet.
• In de Vlaamse Raad kwam Laurens Appelfans tussen bij de bespreking van het dekreet
betreffende de universitaire instellingen. Hij
vroeg bijzondere aandacht voor de verdere
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demokratisering van het hoger ondenwijs en
de lerarenopleiding.
• Hugo Olaerts interpelleerde minister Detiège over het werkloosheidsbeleid in Vlaanderen. Op jaarbasis kwamen er 56.000 werklozen bij, met vooral een grote stijging in
Vlaanderen. Zal het ekstra St.-Michielsgeld
hiervoor gebruikt worden ?
• Paul Van Grembergen vroeg aan minister
Claes of hij op de hoogte is van de Belgische
wapenlevering aan de Joegoslavische milities via de zwarte markt. Wat is de houding
van de regering t.o.v. de wapenleveringen die
de UNO-resolutie omzeilen?

VLAAMSE REGERING
ONDERZOEKT TRANSFERTEN

D

E oprichting van de onderzoeksgroep vloeit voort uit het
Vlaamse regeerakkoord. Dat
voorzag in „de afbouw op korte
termijn van de financiële transferten, in het bijzonder in de
Sociale Zekerheid, die niet op
basis van solidariteit en objektieve faktoren kunnen worden
verklaard."
Deze bepaling in het regeerakkoord is er gekomen omdat de solidariteit
tussen personen - essentieel In de sociale
zekerheid - alles behalve doorzichtig is. De
eigenlijke solidariteit tussen de regio's is in
België in de financieringswet vervat. De talrijke betwistingen over de kommunautaire
cijfers en de verschillende interpretaties van
deze cijfers bewijzen dit ten overvloede. Eigenlijk zijn alleen de cijfers van de SERVonderzoeker Michel Dethée algemeen aanvaard. Die stelde dat het Waalse tekort in de
sociale zekerheidsrekening in 1989 102 miljard frank bedroeg, terwijl Vlaanderen een
overschot van 87 miljard frank kende. Een
dergelijke toestand bestaat al jaren en het is
dit financieel éénrichtingsverkeer dat de gespannen situatie tussen Vlaanderen en Wallonië in de hand werkt. Solidariteit In de
Sociale Zekerheid wordt slechts aanvaard
indien ze op objektieve gegevens berust.

NIEUW INITIATIEF
Een serene, wetenschappelijke benadering van deze problematiek is dus aangewezen wil men mytevorming en polarisering
tussen de twee gemeenschappen vermijden. Maar vele franstaligen het blijkbaar
moeilijk met objektieve cijfers. Tijdens de
dialoog van gemeenschap tot gemeenschap vorig jaar stelde de VU-delegatie onder leiding van Bert Anciaux voor dat de
administratie bij alle statistieken die ze inzake Sociale Zekerheid zou produceren, een
kommunautaire opslitsing zou duidelijk maken. Dit werd door de Franstaligen evenwel
afgeketst.
Enige maanden later dienden de VU-senatoren Hugo Schiltz en Jef Valkeniers een
resolutie in die de federale regering de opdracht gaf de transferten in België op een
objektieve manier door de Hoge Raad van
Financiën te laten onderzoeken. Ook van
deze resolutie kwam niets in huis...

En nu is er dus dit initiatief van de Vlaamse regering. De onderzoeksgroep wordt geleid door professor Danny Pieters, die Europees sociaal zekerheidsrecht doceert aan
de KU Leuven en de KU Brussel. Samen
met de hoogleraren Paul Van Rompuy
(KUL), Jozef Pacolet (KUL-HIVA), Frans
Spinnewyn (KUL) en Willy Van Eeckhoutte
(RUG) bemandt hij de koördinatiegroep van
het projekt. Ze zullen leiding geven aan een
tiental gekwalificeerde onderzoekers. De
SERV (Sociaal-ekonomische Raad van
Vlaanderen; het overlegorgaan van de sociale partners) zal het projekt begeleiden.

EIGEN BELEID
De onderzoeksgroep moet uiterlijk tegen
30 juni 1994 een eindverslag overmaken
aan minister Sauwens. Op geregelde tijd-

Johan Sauwens, de VU-gemeenschapsminister die ondermeer
de staatshervorming onder zl|n
bevoegdheid heeft, stelde vorige
week de Vlaamse onderzoeksgroep Sociale Zekerheid 2002
aan de pers voor. Deze groep,
onder leiding van de Leuvense
professor Danny Pieters, zal tot 1
juli 1994 de transferten in de Sociale Zekerheid onder de loupe
nemen.

Johan Sauwens: het onderzoek naar
de transferten is geen dekmantel voor
de afbraak van de sociale zekerheid.

stippen zullen echter tussentijdse rapporten
worden voorgelegd. Een budget van 28,5
miljoen frank ligt ter beschikking van de
wetenschappers.
Professor Pieters rekende erop dat allen
die betrokken zijn bij de Sociale Zekerheid
zich welwillend en open zullen opstellen
tegenover de onderzoeksgroep. „Wie zijn
deur echter voor ons gesloten houdt, neemt
de zware verantwoordelijl<heid op zich een
rationeel en wetenschappelijk debat over zo
een belangrijke aangelegenheid te bemoeilijken en bewijst de demokratie een slechte
dienst", aldus de professor. Van zijn kant
engageert hij zich tot een strikt wetenschappelijke oefening. „Het is niet onze taak een
dossier samen te stellen pro of contra bepaalde politieke doelstellingen."

Tevens stelde hij dat de oefening van de
onderzoeksgroep geen dekmantel kan zijn
voor een afbraak van de Sociale Zekerheid,
wat de tegenstanders van een federalisering
nogal eens dun/en beweren. „De bedoeling
is en blijft de Sociale Zekerheid zo te organiseren dat diegene die er het meest nood
aan heeft er ook op een efficiënte wijze het
best door geholpen wordt Daarvoor dienen
de solidariteitsmechanismen in federale staten ten eerste doorzichtig, ten tweede omkeerbaar en ten derde objektief zijn."
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(foto WIJ)

Minister Sauwens van zijn kant wees erop
dat de Vlaamse regering deze onderzoeksopdracht niet verleende vanuit een egoïstische refleks, maar vanuit de zorg voor homogene bevoegdheden die elke gemeenschap moet toelaten om vanuit de eigen
inzichten een welzijns- en gezondheidsbeleid waar te maken.

Wordt zeker vervolgd.
Filip Delos
WIJ - 28 JANUARI 1993

BRABANT

vu PLEIT IN BRABANTSE PROVINCIERAAD VOOR

SCHEIDING IN DER
A jaren aandringen door de VUprovincieraadsleden en anderen werd bij de begroting 1992
een tweede versie van de Memorie van toelichting aan de
provinicieraadsleden bezorgd.
Zo kregen de Vlamingen in de
Brabantse provincieraad inzicht
in de regionale verdeling en de
verdeelsleutels van de ontvangsten en uitgaven van Brabant.
Op de vraag welke verdeelsleutel er zal
worden gehanteerd om de provinciale
schuld te delen werd vaag geantwoord.
Maar toen onze provincieraadsleden het begrotingsontwerp voor het dienstjaar 1993 in
handen kregen waren ze zwaar ontgoocheld.

GEBREK AAN D U R F

archief De fouten die gemaakt zijn bij de
splitsing van de Leuvense universiteit moeten in elk geval vermeden worden.!

OVERMORGEN

~

In de nog resterende maanden van verplichte samenleving, moet alles in het werk
gesteld worden om de toekomstige erfgenamen van de provincie Brabant niet te zwaar
te belasten. Zo kunnen de provinciale investeringen in de Brusselse instellingen pas
uitgevoerd worden na konsultatie van de
toekomstige beheerders. Evenmin mag
deze overgangsperiode niet gebruikt worden om de provincie op te zadelen met
overhaaste investeringen.

„Toch durft de bestendige deputatie het
niet aan om de provinciale schuld te verdelen en volgens regio in de begroting '93 op
te nemen. Nochtans zijn 19% van de totale
uitgaven, schulduitgaven."

Tijdens de bespreking van de
begroting '93 in de Brabantse
provincieraad Het de VU-fral<:tie
zicii niet onbetuigd. Raadslid
Juut Denayer, die de zieice fralttievoorzitter Herman Van Autgaerden verving, stelde vinnige
vragen over iiet begrotingsontwerp. Weliswaar worden steeds
meer uitgavenicredieten gesplitst
maar een verdeling per regio van
de schuldenlast durft de bestendige deputatie blijkbaar nog niet
aan.
En tocit zal dat ooit eens moeten
gebeuren, zeker wanneer bij iiet
goedkeuren van liet St.-Michielsakkoord de unitaire provincie
Brabant wordt gesplitst.

De VU-fraktie meent dan ook dat de Bestendige Deputatie een historische kans
mist om een eigen specifieke inbreng te
hebben in het splitsingsdossier. Wie is er
beter geplaatst om de wetgever de nodige
informatie ter beschikking te stellen? Meer
nog, er zijn nog geen konkrete voorstellen
voor de splitsing van het onroerend bezit,
het kunstpatrimonium en de gezamelijke
schuld.

Toevallig zijn er voor '93 in het Waaisbrabants onderwijs 200 miljoen fr. nieuwe investeringen gepland, in het Vlaamse onderwijs 67 miljoen. Hoe verantwoordt men de
108 miljoen nieuwe investeringen in het
Pasteur-Instituut, zonder overleg met de federale overheid die straks de nieuwe uitbater wordt?"

„Wef kredieten wordt er gejongleerd dat
het een lieve lust ;s. Dit alles heeft tot gevolg
dat wij nog steeds gissen naar de reële
kostprijs van de provincie. Een kosten-baten-ontleding van die diverse instellingen,
rekreatiecentra, ondenvijsinstellingen ontbreekt Aan het falend informatiebeleid van
de provincie wordt ook in 1993 niet verholpen."

J. Denayer: „Wij moeten samen met een
afgewerkt dossier naar de notaris stappen
om de scheiding in der minne te regelen.
Op deze manier kunnen Nederlandstaligen
en Franstaligen zelf beslissen wat niet gesplitst moet worden zoals bvb. het historisch

Verder bekloeg de fraktie zich over het feit
dat de begroting niet tijdig werd ingediend.
Pas in december was een begrotingsontwerp ter beschikking van de bestuurskommissie; voor Inspraak bleef er niet veel tijd
meer over.

Maar als het goed is mag het ook gezegd
worden. De VU-woordvoorder was vol lof
over de inspanningen die gedaan worden
om de provinciewegen te moderniseren en
de verhoogde kredieten voor de provinciale
rekreatie- en sportcentra.

J. Denayer: „Weliswaar zijn een aantal
hoofdstukken vrijwel gesplitst, maar dit gebeurde op een niet altijd duidelijke basis.
Naast de reeds traditionele opsplitsing van
de uitgavenkredieten in de kulturele sektor,
in tiet onderwijs en in de landbouw, zijn nu
ook de kredieten voor wegenbouw, waterlopen, sociale- en gezinsvoorzieningen gesplitst Voor het eerst werden ook de kredieten op de ontvangstzijde gesplitst: de regionale opsplitsing van de provinciale belastingen en het aandeel in het provinciefonds is
ook opgedeeld volgens de regio's.

WIJ - 28 JANUARI 1993
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Jules Denayer: „De fouten die gemaakt werden bij de splitsing van de
Leuvense universiteit moeten bij de
splitsing van de provincie Brabant
vermeden worden."
(foto wu)

VLAAMSE HEIR

ANZ HERHAALT
AFWIJZING SINT-MICHIEL

D

E beleidsverklaring van het ANZ
wil uitdrukken wie we zijn, wat
we willen en hoe we de realizatie van onze doelstellingen zien.
Zo staat tenminste te lezen in
het voonwoord bij de ANZ-beleidsverklaring. Maar alvast over
de manier waarop het Algemeen Nederlands Zangverbond
haar doel wil bereiken, wordt
verder in de tekst vaak even
vaag gedaan als in een doorsnee regeerakkoord of partijprogramma.
Het doel van de koorfederatie met meer
dan 670 aangesloten leden is drieledig: het
bevorderen en beoefenen van het Nederlandse lied, het uitbouwen van een koorfederatie en het helpen verwezenlijken van
zelfbestuur voor Vlaanderen.

GEEN POP
Juliaan Wilmots, die het muziekkultureel
deel van de beleidsverklaring voor z'n rekening nam, was niet geheel tevreden met de
manier waarop de media al te vaak over het
ANZ berichten. We komen niet dikwijls in de
pers. En wanneer dat dan toch eens gebeurt, is het vaak één regeltje gewijd aan de
toespraak van de voorzitter op het Zangfeest
Wilmots legde uit dat het ANZ vooral een
pluralistische vereniging is die met muziekkulturele middelen, aktiviteiten en realizaties
wil bijdragen tot de volledige kulturele en
materiële ontplooiing van Vlaanderen en
van de Vlaamse mens. Het ANZ is bvb.
aktief op het gebied van het volkslied in al
zijn aspekten, het solo- en kunstlied, de
koor- en liedwerking, de kleinkunst, de algemene muziekpedagogische werking. Meer
konkreet wordt jaarlijks een Vlaams nationaal zangfeest georganizeerd, grijpen volksliedateliers en -avonden plaats, kleinkunstmanifestaties en animatie van lied- en muziekkultuur in school en jeugdbeweging, familie en gezin. Er worden koorwedstrijden
en -ontmoetingen op touw gezet, er worden
tijdschriften, kassettes en CD's uitgegeven,
er wordt een algemene dienstverlening en
konsulentenwerking voor koren aangeboden, het ANZ bezit een dokumentatiecentrum en koorbibilioteek, neemt deel aan de
werking van diverse advieskommissies, etc.
Om dat alles in goede banen te laten lopen

Dirigent Juliaan Wilmots toonde zich wat ongelul(kig over de media, die van het
ANZ alleen de politieke boodschap onthouden, en zwijgen over de muziek- en
sociaalkulturele werking.
(toto oann)
Op een mager bijgewoonde perskonferentie in Brussel maakte het
Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) haar beleidsverklaring bekend. De organizator van
het jaarlijks zangfeest in het Antwerps Sportpaleis gaf een
woordje uitleg bij haar muziekkulturele, sociaal-kulturele en
staatkundige beleidslijnen. Hoewel de woordvoerders betreurden dat het ANZ slechts in de
media komt met een lijntje over
de toespraak van de ANZ-voorzitter op het Zangfeest, onthield de
pers ook deze keer vooral dat het
ANZ haar afwijzing van het SintMichielsakkoord herhaalde.
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bestaat er een permanent ANZ-sekretariaat
met zeven personeelsleden.
De beteidsverklaring maakt op muzikaal
vlak uitzondering voor de fenomenen van
pop-, disko-, hardrock of rockmuziek, enkel
gericht op konsumptie, amusement en/of
audiovisuele business. Deze genres, hoe
populair ze ook mogen zijn, worden door
het ANZ in z'n werking ingepast noch gepromoot.

VU\AMS SAMENLEVINGSMODEL
ANZ-sekretaris Koenraad De l^eulder
schetste de sociaalkulturele beleidslijnen
van het ANZ. De koorfederatie stelt dat het
Nederlands de basis moet zijn en blijven
\>
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van onze kuituur en dus de onderwijstaal
van basisschool tot universiteit. Meer speciaal wil het ANZ er op toezien dat Franse
leenwoorden niet vervangen worden door
Angelsaksische termen.
Daarnaast wil het ANZ een henwaardering
van het muzisch onderricht, het behoud en
de uitbreiding van het geschiedenisonderwijs, een betere en meer aangepaste lerarenopleiding, meer sport op school, ontzuiling, amnestie en beter wetenschappelijk
onderzoek. Voor het ANZ mag de volksgezondheid niet ondergeschikt gemaakt worden aan ekonomische belangen. Het Zangverbond vindt verder dat de subsidiedekreten van de volksontwikkeling aan herziening
toe zijn en dat het kultuurpakt een wrange
twistappel blijft. Wat dit laatste betreft suggereerde De Meulder om bij voorrang de
gebreken in de toepassing van het kultuurpakt weg te werken, met name de berekeningen op een partijpolitiek becijferde basis.

innings- en bestedingsrecht op fiskaal vlak
bezitten, sociale zekerheid, landbouw en
ontwikkelingshulp moeten ook gefederalizeerd worden, en al wat op konfederaal nivo
blijft, moet verdeeld worden volgens een
62/38-verdeelsleutel in het voordeel van
Vlaanderen.

zeerd, andere punten staan duidelijk niet in
het akkoord vermeld. Ekspliciet om duidelijkheid gevraagd, antwoordde voorzitter
Portier dat het ANZ het Sint-Michielsakkoord
afwijst, omdat niet alle tien punten uit het
Vlaamse tienpuntenprogramma gehaald
zijn.

De huidige faciliteitenregeling, de financieringswet en het statuut voor Brussel acht
het ANZ onaanvaardbaar. Meer speciaal wat
Brussel aangaat, pleit het ANZ nog voor een
samenvoeging van de 19 gemeenten. Brussel wordt als Europese hoofdstad, met koncentratie van alle Europese diensten, afgewezen. Het tweetalig kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde moet worden gesplitst. Gemeentelijke mandatarissen die de
taalwet overtreden, moeten uit hun ambt
worden ontzet.

VU-parlementairen die naar jaarlijkse gewoonte hun longen uit het lijf gaan zingen in
het Sportpaleis en zinnens zijn bij de stemming over het Sint-Michielsakkoord op het
groene knopje te duwen wezen hierbij gewaarschuwd. In de toespraak van de nieuwe ANZ-voorzitter Portier op het aanstaande
Zangfeest van 2 mei zullen ze de kop van
Jut zijn. En dan zullen de kranten van het
Zangfeest weer slechts één zinnetje onthouden: dat het ANZ de VU (en de andere
Vlaamse partijen die het Sint-Michielsakkoord alvast een stap vooruit vinden)
Vlaamse toegeeflijkheid venwijt.

Over het Sint-Michielsakkoord stond geen
woord in de tekst. Sommige van de ANZprogrammapunten worden erdoor gereali-

(pdj)

Het ANZ heeft nu ook een migrantenstandpunt. Deze nogal vrijblijvende paragraaf uit de beleidsverklaring luidt: De problemen van de multikulturele samenleving
moeten fundamenteel aangepakt worden.
De oprichting van getto's noch aparte sociale maatregelen kunnen hieraan een duurzame oplossing geven. Wie vreemdeling
wenst te blijven, zal in Vlaanderen beschouwd worden als tijdelijke gast. Zij echter die burgers van dit land willen worden,
moeten zowel de wil aan de dag leggen
alsook de kans krijgen om zich te integreren. Elke vreemdeling moet zich het Vlaamse samenlevingsmodel eigen maken.
Duidelijk is anders. Wat is in godsnaam
dat Vlaamse samenlevingsmodel, vroeg een
joernalist op de perskonferentie. Het antwoord in de vorm van voorbeelden was al
iets konkreter: de vrouwen van de migranten moeten geëmancipeerd worden, en
wanneer er een Amerikaan in een Vlaams
bedrijf gaat werken mag dat niet voor gevolg hebben dat iedereen kauwgum eet of
dat de dienstnota's in het Engels gesteld
worden.

TUSSENSTAP
BELGIË?
Voorzitter Hugo Portier, die recent Richard Cells opvolgde, nam de staatkundige
beleidslijnen voor z'n rekening. Het ANZ ziet
Vlaanderen als volwaardige staat in de Europese konfederatie van volkeren. Een Belgische konfederatie is een aanvaardbare
tussenstap, mits die aan een aantal voorwaarden voldoet: er zijn maar 2 deelstaten
(Vlaanderen en Wallonië), de grenzen van
Vlaanderen zijn onaantastbaar, Brussel is
een volwaardig deel van Vlaanderen, de
deelstaten moeten het volledige heffings-.
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Wanneer in Brussel alle Europese instellingen gekoncentreerd worden, wijst
het ANZ Brussel als EG-hoofdstad af.
(foto vum)

16

WIJ IN EUROPA

MACEDONIË:
LEVEN OP EEN TIJDBOM

D

OORHEEN Macedonië, dit Balkankernland, loopt de begeerde
Romeinse Via Egnatia, die de
Albanese havenstad Dürres/Durazzo, aan de Adriatische Zee,
over Skopje/Skupi met het Macedonisch-Griekse
Soloun/Thessaloniki verbindt. Een Romeinse Euroweg in de Vardarvallei, die nog niets van zijn
ekonomische betekenis heeft
verloren. Want verder trekt men van daaruit
naar Konstantinopel/lstanboel in Turkije. En
Turkije speelt opnieuw een dinamische rol
in de Balkan, nu de Joegoslavische federatie uiteen en het kommunisme weg vielen.
Macedonië - net zoals het Albanese Kosova - leeft op een tijdbom. Het is van
buiten bedreigd door Griekenland en Servië. Daarenboven wordt Macedonië geleid
door een nieuw, jong parlement, dat de
demokratie maar van verre kent. Het bestaat
voor de helft uit nationalisten en voor de
andere helft uit gewezen kommunisten. Bovendien moeten Macedoniërs en Albanezen
mekaar „vinden" om hun nieuwe samenleving op te bouwen. Het volk leeft op de
rand van de honger.
Het gemiddelde maandloon bedraagt zowat 1.500 fr. per maand. De inflatie groeide
boven de 200% uit en 1/4e van de aktieve
bevolking leeft werkloos. Indien de vrije wereldgemeenschap niet snel bijspringt, moet
zij niet verschrikken dat - net zoals in
Litouwen... - Macedonië terug naar af wil!
Naar het veiliger, alles-regelend kommunisme?

80 JAAR GELEDEN^
Het Verdrag van Boekarest verdeelde Macedonië tussen de overwinnaars: Servië,
Bulgarije en Griekenland. De wereld keek
zonder verpinken toe. Volkeren telden niet
mee. Alleen de statuten en de ovenwinnaars
hanteerden de macht... De Europees-politieke klasse van 1913 dacht dat de beide
vreselijke Balkanoorlogen er voor goed op
zaten. De dodelijke schoten in het Bosnische Sarajevo, de onmiddellijke aanleiding
voor de Eerste WO, waren nog niet gevallen I Maar er was niet alleen Macedonië. Het
Albanese Kosova voegde ze, weer eens
zonder enige eerbied voor dat volk, met een
totaal arbitraire bergengrens (zoals men in

Hafiz Arifi (18j.) werd op 3 december '92 neergeschoten tijdens het verkopen
van sigaretten op de marlet van Prishtina door de Servische politie. Zijn broer
Sami (28j.) ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. De zoveelste
Albanese slachtoffers in Kosova...

Temidden van de Balkankrisis
ontvoogde Macedonië, een van
de zes vroegere Joegoslavische
republieken, zich geweldloos.
President (opa) GNgorov (1917),
die er jarenlang het Tito-kommunisme op eèn aanvaardbaar pi^e
hield (85% van de handel bevond
zich in privé-handen) overleefde
glansrl)k de koerswijziging. Senator Wiily Kuljpers ontmoette
hem met een afvaardiging Vlaamse joernallsten tijdens de nieuwjaarsdagen. Onmiddellijk na zijn
tumultueuze terugkeer naar
Vlaanderen stelde hij een indrin»
gend verslag op. Want zowel Servië als Griekenland willen opnieuw het Macedonisch doorgangsgebied onder mekaar verdelen.
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1919 Zuid-Tirol of Eupen-Sankt-Vith ook zou
afscheiden) bij Servië. Van toen af startte
metodisch-meedogenloos de Servisering
van Kosova. Het beschavingsrecht van de
sterkste! De lllyrische kuituur, deels geïslamiseerd door 5 eeuwen Turkse bezetting,
werd geminacht door de orlodoksen.
Je kan de Kosovaren vergelijken met de
Koerden of met de Indianen. Volgens de
waanwijsheid van hun verdelers moesten zij
„beschaafd" worden! Voor ongeveer
40.000 Kosovaartjes opende het Servische
Athene, Belgrado, een 300-tal Servisch-Ortodokse (missie)schooltjes! Die werden dan
door de Kosovaren op hun beurt geminacht.
Slotsom: terwijl overal in Europa de ongeletterdheid afnam, bleven zowat 85% van
alle Kosovaren tot voor de Tweede WO analfabeet.
Ook begon toen al de etnische zuivering
van het geboortensterkste volk in Europa!
En dat gebeurde op verschillende wijzen:
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o.m. naar de Nieuwe Wereld, een grote
groep, onder aantrekking van de Islam, trok
„gaan-boeren" in weidse Turkse valleien en
vormde er Albanese dorpen, die tot op heden nog hun eigen leven leiden.
De Italiaanse fascisten voerden dan weer
tijdens de Tweede WO een zachtere assimilatie door. Toen daalde het welbekende
kommunisme over Midden-en Oost-Europa.
Het bracht, als dat in de kraam paste, iets
meer eerbied op voor de kulturenmozaïek,
maar vergaten de mens en zijn vrijheid.
Intussen werden de Europese geo-kaarten weer eens flink door mekaar geschud.
Het IJzeren Gordijn verdween en het unitaire kommunisme smolt weg.
Sedert de post-Tito-jaren voert Turkije in
de Balkan opnieuw een Albanees-vriendelijke politiek. Wil het opnieuw zijn verloren
gegane Ottomaanse droom invullen? Ook
in Skopje lopen Turkse ,,missionarissen"
rond, maar ook Iranese... En in Bosnië
vechten Afgaanse partisanen mee... Het Europees schiereiland, deels verenigd door de
EG, vergeet dat blijkbaar. Wie in de Europese bouw van de 21e eeuw voorbijgaat aan
een ,,normale" Islam en er geen betrekkingen mee onderhoudt erft het fundamentalistisch ekstremisme.
Macedonië ligt nog steeds geklemd en
gebalkaniseerd tussen de hapklare ongetemperde staatsnatlonalistische Bulgaarse,
Servische en Griekse uitbreidingsdromen.
En vermits Joegoslavië in mekaar stortte,
stijgen opnieuw hun kansen en tonen ze na een halve eeuw - vooral de laatste
beide, wéér eens volop hun historische appetljten.

ALEXANDER
DE GROTE
Het oude Macedonische koningdom, uit de
7e eeuw voor Kristus, omvatte 67.000 km^
Balkangebied (dus vier maal Vlaanderen).
Het leefde dun bevolkt door Tracische en
lllyrische stammen. Daaronder: de Macedni,
die hun naam aan dit prachtige berggebied
zouden geven. Zijn ze eerst venwant met de
Anatoliërs, met de Grieken of met de Doriërs ? Wie zal het zeggen ? Maar vanaf de 6e
eeuw v.K. overspoelden de Slavische volkeren vanuit het Oosten de Balkan. Ze vermengden er zich met de Macedoniërs.
Tijdens de 4e eeuw v.K. veroverde op zijn
beurt de Macedonische koning Filip II - en
later zijn bekende zoon Alexander de Grote
- de zuidelijke Griekse stadsstaten en een
hele rits koningdommetjes in het MiddenOosten. Hij stootte zelfs verder door tot in
Indië I Gedurende de 2e eeuw v.K. waren het
dan weer de Romeinen die heel Macedonië
impalmden. Dan volgde, tot de 5e eeuw na
Kristus, Byzantium dat vanuit Konstantinopel
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In Skopje is het elke dag aanschuiven

voor voedsel

(Istanboel) er de dienst uit maakte. Maar
intussen stonden voor de Groot-Bulgaarse
droom de troepen klaar en trokken die ook op
verovering uit in Macedonië I
Ook de Servische koning Stefan Dusan
begeerde voor zijn handel de Via Egnatia, de
naast de Vardar lopende gemakkelijke zuidenweg naar de Egeïsche Zee, naar Soloun
(Thessaloniki). Ook hij oorlogde, maar in
1430 liepen de Turken deze strategische
havenstad onder de voet. Hun heerschappij
zou in de Balkan blijven duren tot... de
vreselijke „bevrijdende" Balkanoorlogen van
1912-1913. Zo zie je: Macedonië betaalde net zoals de Zuidelijke Nederlanden steeds de rekeningen van en voor de buren.

de Sen/iërs en de Bulgaren) hun oorlogsbuit.
Je kan het Hellenisme ook vergelijken met
het Duitse en Sovjet-Gleichschaltungssisteem. En Griekenland trekt die lijn nu nog
steeds even strak door, net zoals het hedendaagse Bulgarije, Sen/ië of Turkije. Zij hebben het volkerenrecht nog niet ontdekt. Minderheden moeten opgeslorpt worden. En het
ortodokse kristendom is een staatsgodsdienst, die geen tegenspraak duldt. Een
soort: „Ein Reich, ein Volk, ein Führer" vormt
het staatsnatlonalistische bestuursrecept
voor wie de macht bezit in de Balkan. Onmeedogend wordt dit doorgevoerd o.m. door
de huidige Servische veroveringsoorlog.

HET HELLENISME
Minder bekend voor ons dan het Franse
Jacobinisme, maar even melodisch en geraffineerd, vergrieksten de Atheners (maar ook
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Griekenland staat daarbij in het zuiden klaar
om opnieuw een nieuw ex-Joegoslavisch
Macedonisch deel in te pikken. Alle Macedonische namen zijn in haar oorlogsbuit van
1912-1913 al lang vergriekst. Het MakedonsWheeft in Griekenland als taal - net zoals het
Albanees of andere minderheidstalen geen bestaansrecht.

WJ
De als Bulgaars betitelde Macedoniërs
werden door de Grieken na de Tweede WO
als Deutsch-freundlich over de grens gedreven of vermoord. En de Tito-gezinde Macedoniërs uit de Griekse Burgeroorlog (19451949) volgden dezelfde weg. De kinderen
mogen tot op vandaag niet eens de graven
van hun ouders - als die nog bestaan bezoeken. Onlangs nog werden 2 bussen
met Australische en Amerikaanse IVIacedonische uitwijkelingen-op-bezoek aan de Griekse grens teruggezonden. De Grieks-Ortodokse kerk, de rijkste van alle Ortodokse kerken,
trok in leder Noordgrieks (lees: Macedonisch) dorp een kerk op. De bidplaatsen van
bv. de Getuigen van Jehova worden er fanatiek belegerd... Hun even kristelijke doden
mogen zelfs niet begraven worden op ortodokse kerkhoven... Griekse Getuigen van
Jehova ondergaan geregeld het Grieks beroepsverbod. Hun gewetensbezwaarden
vliegen onverbiddelijk de gevangenis in.
Het proletariaat der Albanezen in het
noordwesten is er nog slechter aan toe. De
Turken in het noordoosten van Griekenland
dan weer iets beter, want zij zijn beschermd
door het Lausanneverdrag.
Intussen vluchtten de Grieken-zèlf al jarenlang en tot op heden bij bosjes uit OostTurkije weg. Daar zijn zij naast de Armeniërs,
de Koerden en de andere minderheden op
hun beurt de gehaten-nummer-één... In de
etnisch gezuiverde Macedonische dorpen
van Noord-Griekenland krijgen zij dan hun
tweede, nieuwe thuis. Die verdedigen ze
even fanatiek als de Joodse kolonisten. En dit
achtergebleven landbouwgebied wordt sedert de Griekse toetreding tot de Europese
Gemeenschap... met Europees geld ontwikkeld!
Méér nog: Griekenland ontvangt speciale
EG-kredieten om een goed nabuurschap met
zijn grens-landen (Albanië, Bulgarije én... de
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Sterilisatie van medisch materiaal in een ziekenhuis van Skopje
vroegere Joegoslavische republiek Macedonië) te ontwikkelen!
En net zoals Sen/ië, na Tito's dood in 1980,
stelselmatig aan een nieuw Balkan-veroveringsproces begon t.a.v. Vojvodina, Kosova,
Kroatië en Bosnië, merkten we hetzelfde maar beter verpakt - in Griekenland. Reeds
vanaf 1984 ontvingen we in het Europees
Parlement stapels dure Griekse propaganda.
Mooie fotoboeken moeten bewijzen dat héél
Macedonië steeds Grieks geweest was. Het
huidig Grieks gezeur rond de naam is slechts
een voorwendsel.
Daan/oor, ten tijde van de Joegoslavische
Federatieve Republiek, bekloeg Griekenland
zich geen enkele maal over het feit dat Tito's
doodarmste tabaksrepubliek ,,Macedonië"
heette. Bovendien speelt volop de Griekse
binnenlands-onrustige politieke toestand. De
regering van Konstantin Mitsotakis heeft
slechts één zetel meerderheid in het Atheens

parlement. Een buitenlandse ,,vijand" is dug
erg welgekomen. De volkbloedgrieken, in
vuur en vlam, vergeten daardoor hun eigen
inflatie en het feit dat ze binnen de EG de rode
lantaarn dragen.
Ook de vele (korruptie)schandalen van hun
politici verdwijnen zo uit de bladen. En de
machtige militairen kunnen hun zeer duur
leger staande houden, tegen „de vijand":
Turkije én Macedonië! Zij zijn hun kolonelsregime niet helemaal vergeten...
Dat het Joegoslavisch leger, bij zijn geweldloos vertrek uit Macedonië, zelfs de lampen uitvees en de houten kazernevloeren
opbrak, lees je nu niet in de Atheense kranten. Dat past niet in het Macedonisch vijandbeeld ! Maar de opgejutte Grieken worden de
vijanden-aan-de-grenzen opgedrongen: Turkije, Albanië en Macedonië!
Het nieuwe Macedonisch legertje stelt helemaal niks voor. Het vormt met een 6.000-tal
soldaten een soort burgerwacht, noch min
noch meer... Het is onderbetaald, zoals iedereen in Macedonië. Een officier verdient zowat
2.000 fr. per maand, de vechtlust is navenant.
Bovendien legde Macedonië de onaantastbaarheid van zijn grenzen in de nieuwe Europees aanvaarde - grondwet vast.

GESCHIEDENIS
ALS WAPEN

Aanschuiven in IVIaoedoniê voor brandstof ten gevolge van de Griekse
blokkade
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En nog iets. Weten wij waarheen die ±
20.000 Joegoslavisch-Servische soldaten
vanuit Macedonië naartoe trokken ? Een eind
verder, naar het Albanese Kosova! Daar dus
waar de Griekse vrienden, de Serviërs, lelijk
huishouden - moorden en etnische zuiveringen inbegrepen. Griekenland hoeft dus niet
te vrezen dat Macedonië een pan-Macedonische droom ontwikkelt. Daarenboven is in
Macedonië zelf de etnische verscheidenheid
véél te groot.
[>

WIJ - 28 JANUARI 1993

WIJ IN EUROPA
Zowel de Bulgaren als de Serviërs en de
Grieken, maar ook de Kroaten, Albanezen en
sommige Macedoniërs gebruiken de geschiedenis als wapen om hun recht te bewijzen. „Blut und Boden" zijn nooit ver weg in
de Balkan. Hierdoor vergeten zij te werken
aan de invuliinig van hun demokratische
aktualiteit. Eigentijds politiek denken en
vormgeving zijn hen veelal onbekend. De
voorvaderen, de eer, de gewonnen én verloren veldslagen... zijn belangrijker dan de
nuchtere cijfers van welvaart en van mededinging in de huidige wereld.
President Kiro Gligorov van Macedonië en
zijn ambtsgenoot prof. dr. Ibrahim Rugova uit
Kosova ontsnappen daaraan. Zij zijn uitzonderingen. Beiden ontmoetten we tijdens de
barre nieuwjaarsdagen. De ene in een proper, kouwelijk regeringsgebouw te Skopje.
De andere in een onooglijk sekretariaatskamertje van de Demokratische Liga voor Kosova te Prishtina, na doorheen 7 Servische
kontroles geglipt te zijn...
Gligorov (1917) groeide, net als de Kroaat
Franje Tudjman, als Tito-aanhanger uit naar
een eigen „zacht" kommunisme. Rugova is
een professor vergelijkende letterkunde, omhoog gespeeld door een soort Kosovaarse
„Leuven Vlaams"-strijd.
Beiden zijn tijdens de eerste vrije meerpartijenverkiezingen door het volk met overdonderende meerderheid verkozen. Zij zijn de
pacifistische David's van de Balkan. Zij bezitten géén wapens en willen er geen voor hun
ontvoogdingsstrijd. Zij pendelen tussen
Washington, Geneve, Brussel, Parijs en
Rome. Zij voelen zich ontgoocheld door de
vrijblijvendheid van de Europese en Amerikaanse lippendienst, maar houden vol beseffend dat het bestaansrecht van de volkeren sedert de Tweede WO toch doordrong
in de internationale akkoorden. En daar blijven zij zich hardnekkig op beroepen. Zij
beseffen even goed als wij dat zo'n 2 miljoen
Kosovaarse armoezaaiers en evenveel inwoners van Macedonië noch de petroleumwaarde van Koeweit, noch de regionale rol van
Granada - om die maar te noemen bezitten.

MACEDONIË
IN DATA EN CIJFERS
• 2 augustus 1944. Opgericht door Tito
als Federale Republiek binnen Joegoslavië.
• 11 november - 23 december 1990.
Eerste vrije meerpartijenverkiezing na
1938 met 17 politieke partijen voor een
éénkamerstelsel met 120 zetels.
• 8 januari 1991. Eerste vrije regering,
gevormd door VMRO (Macedonische Nationalistische Partij) 3 1 % ; Sociaal-Demokratische Alliantie (vroegere KP) 26% en
SDAM (Albanese Nationalistische Partij)
21%.
• d september 1991. Volksraadpleging
i.v.m. de Macedonische zelfstandigheid.
Aanvaard met 95% van de uitgebrachte
stemmen ( = 72%).
• 17 november 1991. Nieuwe, demokratische grondwet die de minderheden eerbiedigt en de persoonsrechten waarborgt.
• 2 december 1991. President Kiro Gligorov vraagt bij VN en EG de zelfstandigheidserkenning. Sedertdien hebben Rusland, Wit-Rusland, Turkije, Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Litouwen, NoordCyprus en de Filippijnen Macedonië erkend. Griekenland en Servië verzetten
zich volop.
m Bevolking. Volkstelling van 1991:
1.314.283 Macedoniërs (64,6%); 427.313
Albanezen (21%); 97.416 Turken (4,8%);
55.575 Rom-Zigeuners (2,7%); 44.159
Serviërs (2,2%); 35.256 Moslims (1,7%);
8.129 Valachen; 51.833 anderen (w.o.:
494 Grieken, 1.367 Bulgaren).
m Hoofdstad Skopje (Alb. = Skupi) =
563.301 inwoners. In 1963 venwoestte
een aardbeving het grootste deel van de

stad. De wederopbouw is nog niet helemaal voltooid.
• Talen. Officieel = Macedonisch. Albanees, Rom, Turkss, Servisch, Valachs zijn
erkend, ook via de radio en de TV (= 20%
van de uitzendingen). Cyrillisch alfabet,
maar het Latijns is ook overal geldend.
Buitenlandse talen: Engels, Russisch,
Duits, Frans.
• Godsdiensten. Macedonisch Ortodoks,
Islam, Rooms-katoliek. Invloed van nieuwe sekten.
mKlimaat + bodem. 25.1713 km: bergachtig, met 34 pieken boven de 2.000 m,
de hoogste heet Korab met 2.753 m. In de
valleien heerst een Middellands zeeklimaat; koude vochtige winters en hete
zomers.
m Nijverheid. Uitvoer van tabak, fruit,
groenten, wijn, lamsvlees, tekstiel, staalplaat, schoenen, koelkasten, kunstvezels.
• Opleiding. De eerste Slavische hogeschool werd in Macedonië in 893 opgericht te Ohrid. Cyrillus en Methodius,
afkomstig uit Soloun/Thessaloniki, ontwierpen het Cyrillisch schrift en zijn de
grote apostelen van het Slavisch kristendom. Huidige opleidingstoestand: hetzelfde gemiddelde aantal diploma's ais in
Griekenland, Zuid-ltalië, enz...
• Ekonomie. Golfkrisis, VN-embargo,
Griekse blokkade, verlies van de vroegere
Joegoslavische markten deed in 1991 het
persoonlijk inkomen met 16% dalen en
nog eens met 28% in 1992. Onlangs
zegde de EG 100 miljoen ERE (= 4,5
miljard frank) hulp toe. Indien niet snel
ingegrepen wordt, is het failliet nakend.

Maar zij blijven hopen dat Europa, waartoe
ze ontegensprekelijk behoren, hén na een
halve eeuw kommunisme niet opnieuw zal
laten stikken door hén de rekeningen van de
Servische en Griekse buren te laten betalen.
Macedonië kan met een schitterende natuur en een werkzaam volk het Zwitserlandvan-de-Balkan worden - of samen met Albanië, Kosova en Bulgarije, tot een AlMaBu\Ko
groeien, de Benelux waardig. Zij die zo hard
roepen voor een nieuwe wereldorde, moeten
niet nalaten ook in de Balkan te beginnen. En
daarvoor moet zowel het Servisch Hitlerisme
als de Griekse hipokrisie ontmanteld worden.
Willy Kuijpers
Senator
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Senator Willy Kuijpers op bezoek bij opa, president Kiro Gligorov
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LANDUIT

EN WIE VRAAGT
CHELSEA WAT ?

E

R zijn zo van die gebeurtenissen
die op een buitensporige wijze in
liet nieuws l<omen. De moord op
André Cools was er zo één, en
het jubileum van koning Boudewijn. Het stond in de sterren gesclnreven dat ook de beëdiging
van een nieuwe president van de
Verenigde Staten, met als sterk
argument dat hij de machtigste
man ter wereld genoemd wordt,
zo'n gebeurtenis is.

te weten te komen over de presidentsdochter. Enkele foto's waarop ze als schouwgarnituur voor Bill en Hillary staat niet te na
gesproken is de oogst biezonder mager.
Eén foto, verschenen op de voorpagina van
Hef Volk, pompt mijn prille fascinatie voor
het kind nog enkele graden hoger: vader
Clinton zingt gelukzalig, hand in hand met
Chelsea. Die kijkt echter de andere kant op,
en verliest zich met wijd open ogen en half
open mond, nog steeds wat ongelovig, in
de glimlach van ivlichael Jackson. Hoe heerlijk, als je dromen zo werkelijk worden I

CUNTON-MANIA
Het mag dus geen venwondering wekken
dat de media zich de jongste weken gewillig
lieten meeslepen in een door snuggere
kampanjevoerders perfekt georchestreerde
Clinton-mania. Clinton zwaait naar het volk,
Clinton rijdt per bus, Clinton eet een hamburger, Clinton speelt saks, Clinton legt de
eed af, Clinton spreekt een redevoering uit,
Clinton luidt een klok, Clinton bezoekt de
dode Kennedy's, Clinton omarmt Hillary,
Clinton ontvangt thuis, Clinton schudt een
hand,...
Het als progressief doorgaande dagblad
De Morgen wijdde een special van 16 bladzijden aan het fenomeen Clinton, en verloot
onder de lezers die de moeite nemen om
de redaktie (schriftelijk) te laten weten dat
de kat van Clinton Socks heet een week
New York, weliswaar in home hospitality bij
haar Amerikaanse korrespondenten.
Wanneer ik de Clinton-film van de jongste
weken in mijn hoofd afspeel, blijft er één
beeld haarscherp op mijn netvlies hangen:
Bill en Hillary, beiden betrekkelijk ontroerd,
maken zich in Little Rock klaar om de reis
naar het verre Washington aan te vatten.
Bill, fotogeniek ondersteund door Hillary,
bezweert z'n aanhang dat hij Arkansas niet
zal vergeten. Dochter Chelsea laat haar tranen de vrije loop. De echte tranen van het
twaalfjarig kind wiens vader president werd,
treffen me. Heeft zich al iemand afgevraagd
wat de gedwongen verhuis naar Washington wel mag betekenen voor die rooie krullebol?
Wat denkt Chelsea van heel die kermis
rond haar vader-president? Ik doorblader
venwoed de kranten en weekbladen om wat

BHi Clinton legde verleden week
de eed af als 42ste president van
de Verenigde Staten van Amerika. Samen met zijn vrouw Hillary
en de 12-{arige dochter Chelsea
stond de nieuwe president heel
de week In het centrum van de
belangstelling. Over Bill Clinton
kon U de afgelopen week in de
pers bladzijdenlange verhalen lezen. Ook over de briljante advokate die Clinton's vrouw Hillary
is, kon U de Jongste tl|d veel meer
lezen dan dat ze voor de inauguratie opdook met een nieuw kapsel. Alleen de rol van Chelsea lijkt
beperkt tot die van een ornament
om de familiefoto te vervolledigen. Wie vraagt Chelsea wat?

Slechts één klein artikeltje in Het Laatste
Nieuws heeft het echt over Chelsea. Blijkbaar is iemand op die redaktie ook gevallen
voor Chelsea's blik op de AP-foto met IVlichael Jackson, want men heeft er alle andere figuren van afgeknipt en hem boven het
artikeltje met de titel Chelsea laat kikker
achter in de wei geplaatst.
In het stukje wordt verteld hoe Chelsea
haar vader vroeg de bus naar Washington
even te laten stoppen aan een weide. Daar
moest de president het troeteldier van Chelsea, een zachtjes kwakende kikker in een
schoendoos, de vrijheid geven. „Hier kan
hij tenminste een normaal teven leiden, zo
huilde Chelsea", meldt Het Laatste Nieuws.
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Wat Chelsea Clinton denkt van de
kermis rond haar vader-president,
kan men nergens lezen.
(foto Beiga)

UIT DE MEDIA
Chelsea kan er vanop aan dat haar de
komende jaren geen normaal leven zal beschoren Zijn. Al moet er onmiddellijk aan
toegevoegd worden dat de notie normaal
leven betrekkelijk is: als dochter van de
goeverneur van Arkansas zal Chelsea ook
wel geen Janneke en M/efce-leventje geleden hebben. Wat niet wegneemt dat de
wereldburger er het raden naar heeft hoe
het leven van Chelsea door de verkiezing
van haar vader tot president veranderd is,
en nog zal veranderen.
Is ze apetrots op haar vader? Heeft ze nu
een kamermeid of goevernante? Gebruikt
de familie Clinton nog regelmatig samen het
middagmaal? Mag Chelsea nog ongevraagd een Mac Donald's binnenlopen en
een Big Mac bestellen ? Heeft ze soms niet
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schoon genoeg van die vervelende zijkanten m het leven van een presidentsdochter?
Krijgt ze haar voorlopig van jeugdpuistjes
gespaarde gezichtje nog in een flauwe glimlach geplooid wanneer de tiende hoogwaardigheidsbekleder in de rij haar een protokollaire hand komt schudden en buiten een
obligaat „how are you doing, miss Clinton?" mets weet te verzinnen om de immense generatiekloof te overbruggen ?
Keurt ze goed dat haar vader er geen
twijfel over liet bestaan dat hij ten aanzien
van Irak dezelfde koers blijft varen als zijn
voorganger, toen vlak na z'n eedaflegging
een Amerikaanse F-46 Wild Weazel een raket afvuurde op een Iraakse radarinstallatie? Of heeft ze van een Wild Weazel nog
nooit gehoord, en beperkt haar kennis van
de Amerikaanse operaties tegen Irak zich
tot de diepgewortelde overtuiging dat Saddam, zoals Joker in Batman, niet deugt?
Allemaal vragen die me op m'n honger
laten. De Vlaamse dagbladen laten het hier,
op het kleine berichtje in Het Laatste
Nieuws na, kompleet afweten. Ik besluit m'n
licht op te steken bij de Amerikaanse informatiedienst USIS, die me zowat elke dag
bestookt met venweerschriften over de Amerikaanse buitenlandse politiek.

alle leerlingen in Sidwell minimum 30 uren
gemeenschapsdienst (community service)
moeten doen, waar The Post lakoniek aan
toevoegt dat iets gelijkaardigs ook in andere
openbare en privé-scholen verplicht is.

AMY CARTER
De Washington Post en de US News and
World Report, waaruit het tweede knipsel
komt, gaan diep in op de precedenten in de
presidentiële families. Beide bladen komen
tot de konkluzie dat de negenjarige Amy
Carter het laatste presidentskind was dat
naar een openbare school ging. Ze geven
tal van schooldirekteuren, deskundige ambtenaren, voorzitters van ouderkomitees etc.
een platform om hun ontgoocheling en hier
en daar genuanceerd begrip te ventileren.
Bij de geraadpleegde vooraanstaande leerlingen van Sidwell, zoals de uitgever van het
Studentenjaarboek en de voorzitter van de
Atletiekklub, hoort men echter slechts woor-

den van lof over de privé-school, waar „de
leraars verbazend [amazing) zijn, en je vrij
bent je gedacht te zeggen".
Wie echter nergens om haar mening gevraagd wordt, is Chelsea zelf. Ik kan me
nochtans niet indenken dat haar nieuwe
school haar geen zorg zal wezen. Ik besluit
haar een briefje te schrijven en haar mening
te vragen. Moest Chelsea katoliek zijn, dan
zou ze dit jaar haar Plechtige Kommunie
gedaan hebben. En ik herinner me waar
men mij als kommunikant op die vervelend
betweterige toon mee om de oren sloeg:
„Je begint nu toch een beetje volwassen te
worden?!"
Ik kom op het idee om bij het briefje voor
Chelsea een knuffelwelpje van de VU
Vlaamse Vrije Demokraten te voegen, en ik
wens haar veel leeuwenmoed in haar nieuwe Witte Huis.
(wordt misschien vervolgd)
(pdj)

Maar ook daar vang ik bot. „U moet
begrijpen, meneer Dejaegher, wij fokussen
nu volledig op de president En we proberen Chelsea zoveel mogelijk uit de media te
houden", wimpelt een vriendelijke dame
mijn ongewone nieuwsgierigheid weg. Maar
na wat aandnngen stelt ze me voor eens te
proberen bij de Amerikaanse biblioteek,
want daar hebben ze een komputer die via
trefwoorden allerhande persknipsels kan
oproepen.
„Chelsea" blijkt er inderdaad als trefwoord al te bestaan, en men belooft me
prompt twee artikels door te taksen. Zoals ik
al vreesde handelden ze haast uitsluitend
over de beslissing van pa en ma Clinton om
hun dochter in Washington naar een privéschool te sturen i.p.v. naar een openbare
school zoals in Little Rock. Die beslissing
had in de Amenkaanse pers wat kommotie
venwekt, in Het Laatste Nieuws had ik er ook
al iets over gelezen.
Pa Clinton had zich immers in het verleden als een vrij fanatiek verdediger van het
openbaar ondenwijs opgeworpen, en de beslissing om Chelsea in het gevaarlijke
Washington D.C. naar de Sidwell-Fnends
privé-school te sturen, stuitte hier en daar
op verontwaardigde tegenstand. Die school
kost 385.000 frank per jaar, en beschikt over
drie atletiekterremen, acht tennisvelden,
twee gymzalen en een atletiekpiste met zes
banen. The Washington Post heeft verder
nog becijferd dat Sidwell 1.030 leerlingen
telt, waarvan 17% zwart, 7% Aziatisch en 3%
Latino. De Clintons verantwoordden volgens
de krant hun beslissing met het ekskuus dat
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Bill Clinton speelt saks. Een onderdeel van een snugger georganizeerde
Clinton-manla.
('oto AP)
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OOK TWEETALIG KANON IS EEN KANON
In 1931 diende Ward Hermans in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel (zie kaderartikel) in waarbij dienstplichtigen om gewetensbezwaren ontslagen worden van militaire- of hulpdienst bij het leger.
Dat wetsvoorstel, medeondertekend door
Thomas de Backer, Gerard Romsée en Jeroom Leuridan, is het eerste over die problematiek die ooit in het parlement ingediend
werd.

UNIVERSELE HIGIENE
Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland beschikten toen reeds over
een volwaardige wetgeving inzake dienstweigering en gewetensbezwaren, Groot-Brittannië en Zwitserland hadden bijzondere bepalingen terzake opgenomen in hun militiewetgeving. Uitgerekend de katolieke landen bleven achter. Het zou tot 1964 duren vooraleer
België op dat vlak een aangepaste wetgeving
zou krijgen.
In het dagblad De Schelde had Ward
Hermans nochtans reeds in 1927 zijn vroeger
zo luid en bewogen beleden pacifisme afgezworen en het antimilitarisme van VOS aan
de kaak gesteld. Het „blatend pacifisme a la
Suis" wees hij kordaat van de hand: pacifisme is een ideaal maar zal de komende oorlog
niet verhinderen. Voornamelijk onder invloed
van Oswald Spenglers Der Untergang des
Abendsandes\Nas hij tot het inzicht gekomen
dat oorlog niet alleen onvermijdelijk is, maar
zelfs noodzakelijk.
In de voetstappen van de Italiaanse futuristen beschouwde nu ook Hermans de oorlog
als een universele higiëne: hij zou immers de
ovenwinning brengen van het gezonde nationalisme der volkeren op het verderfelijke
imperialisme der staten. Dat gezonde nationalisme zou voor een nieuwe wereldorde
zorgen, waarin alle volkeren zullen gedijen.
En om dat ideaal te bereiken moet veel
geofferd worden: „Ons anti-militarisme was
een politiek... pacifisme, 't fiielp tot niets, en 't
was niet eens bij machite om de krijgslast te
verminderen."
Armand Suis diende Hermans van antwoord in De VOS. In tegenstelling tot Hermans benadrukt Suis dat uitgerekend het
nationalisme de voornaamste oorzaak was
geweest van alle oorlogen die de wereld
geteisterd hebben: nationalisme heeft steeds
een imperialistische dimensie. Toch kunnen
pacifisme en antimilitarisme in dienst staan
van het nationalisme, zoals bijv. in India,
onder impuls van Mahatma Gandhi. Het is
echter, aldus Suis, een gevaarlijke illusie te

De Pillecyn: „De taak van VOS eindigt niet met de vervlaamsing van het leger.
Het komt op de afschaffing van het leger aan!".
geloven dat een Vlaamse staat de oorlog
eerder zal doen verdwijnen dan de Belgische,
net zoals het onmogelijk is het leger te
ondermijnen in het leger zelf.

AFSCHAFFING

~

Suis drong op een diepere bezinning aan:
„Zelfs onder de Vlaams-nationalisten van nu
zijn er die zouden vrede nemen met een
Vlaams leger, Vlaamse officieren en Vlaamse
bevelen... alsof het woord Vlaams ineens alle
kwalen van 't militarisme en zijn nasleep de
oorlog wegneemt"
Dat was ook de stelling van Filip de Pillecyn
die op de IJzerbedevaart van 1928 duidelijk
stelde dat het VOS niet te doen is om de
verheerlijking van de Vlaamse doden, maar
wel om het aanklagen van hun dood, wat niet
hetzelfde is. „Wat hebben wij aan een hulde
voor de doden, indien wij de levenden ten
prooi laten aan de oorlogsmogelijkheid die
woekert in ons eigen land ? En wat hebben
wij er aan dat in België het kanon tweetalig
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wordt ? Het moordtuig blijft en voor dit tuig is
onze afkeer onoverkomelijk." En opdat geen
misverstand of onklaarheid zou bestaan, herhaalde De Pillecyn dat de volledige les van
het Vlaamse bloedoffer getrokken moet worden : „de taak van VOS eindigt niet met de
vervlaamsing van het leger. Het komt op de
afschaffing van het leger aan."
Welnu, het wetsvoorstel Hermans over
dienstweigering steunde geheel op pacifistische grondslagen: de toelichting bevat zelfs
geen enkele venwijzing naar dienstweigering
op Vlaams-nationale gronden.

ANTIMILITARISME " ^
In de memorie van toelichting bij zijn wetsvoorstel stelde kamerlid Ward Hermans vast
dat de dienstweigering doorgedrongen is tot
het zedelijk besef der brede massa. Hij onderscheidde twee stromingen die parallel
gaan. Aan de ene kant de godsdienstige:
quakers, doukhoboren, adventisten, nazare-
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ners, jonge baptisten, vrije kristenen en uiteindelijk ook l<atolieken. Aan de andere kant
de stroming waarin socialisten, anarchisten,
individualisten en voorstanders van een humanitaire levens- en wereldbeschouwing teruggevonden werden. Hij borstelde een
breed overziclit van de vervolgingen van
dienstweigeraars en stelde tot slot de retorische vraag:,, Waarom wij nu dit wetsvoorstel
indienen ? Omdat het logisch Is, na de ondertekening van het Kellogg-Pakt, ook door de
Belgische regering, waardoor voor het geweten der wereld verklaard wordt dat de oorlog
een misdaad is, die buiten de wet moet
gesteld, de dienstweigeraar op gewetensgronden, zijn goed en edel-menselijk recht
op dienstweigering, niet langer worden ontzegd en beantwoord met broodroof of gevang. Wij zijn de overtuiging toegedaan dat
enkel op die weg een uitkomst te vinden is
met het oog op de ontwapening en de
mobilisatie der moreele krachten, die in het
volk aanwezig, te lang door een van buiten af
opgelegden dwang onderdrukt worden, en
zich deswege niet vrijelijks leren uiten. Morele

ontwapening is kwestie van volksopvoeding.
Volksopvoeding is het hulidgen, door de wet,
van het onaantastbaar recht op erkenning
van het gewetensbezwaar tegen militairen
dienstplicht Ons doel ligt daar. Op de weg
naar dit doel, beoogen wij de beveiliging, de
bescherming van de dienstweigeraar tegen
een bestaande wetgeving, die immoreel is,
waar zij het heiligste in de mens zelf negeert
of bestraft."

En ook de verklaringen van Thomas Debacker zijn duidelijk: „Wijzijn anti-militaristen...
En wanneer wij hulde brengen aan het jonge
Vlaamse geslacht, dat een Lode Bonten en
een Joris de Leeuw als vaandeldragers heeft,
hebben wij er steeds bijgevoegd dat het een
moedige daad is gehoorzaamheid te weigeren aan Frans commando, maar dat de dag
eens komen zal waarop het jonge Vlaanderen, hopen wij, de nieuwe generatie, over alle
grenzen heen, gehoorzaamheid zal weigeren
aan elk militair bevel."

INTERPELLATIES

Zowel uit deze interpellaties als uit de
toelichting bij het wetsvoorstel Hermans c.s.
blijkt eens te meer hoezeer pacifistische en
antimilitaristische motiveringen op dat ogenblik de doorslag hebben gegeven.

Op 21 juni 1931 interpelleerden Ward Hermans en Thomas Debacker over de behandeling van enkele dienstweigeraars. Uit Hermans' interpellatie blijkt dat de voorbeelden
van konkrete dienstweigering die hij aanhaalde en de namen van buitenlandse publicisten
waar hij zich op beriep, haast alle uit onmiskenbare pacifistische hoek komen (met uitzondering voor Lode van Dyck).

Henri-Floris Jespers

VOLGENDE WEEK:
DE DUBBELZINNIGHEID
VAN HET VATIKAAN

HET WETSVOORSTEL- HERMANS
in artikel één van het bijzonder vooruitstrevend wetsvoorstel wordt de dienstweigerende gewetensbezwaarde gedefinieerd als „Hij, die voor de inlijving als
dienstplichtige is aangewezen of de militair, die op grond van zijn overtuiging dat
hij den evenmensch niet mag dooden,
ook wanneer dit ingevolge overheidsbevel geschiedt, gewetensbezwaren heeft
tegen de vervulling van militaire dienst: a.
bepaaldelijke gericht op strijd met de
wapenen; b. van welken aard ook."
De gewetensbezwaarde kan een verzoekschrift indienen bij de minister van
Landsverdediging, die op grond van dit
verzoekschrift beslist, na advies van een
daarvoor ingestelde kommissie. Bij erkenning van de gewetensbezwaren wordt
de dienstweigeraar naargelang van het
feit dat hij slechts weigert wapens te
dragen of de dienst geheel weigert, in het
eerste geval belast met militaire dienst,
die niet gericht is op gewapende strijd en,
in het tweede geval, tewerkgesteld bij
„een andere tak van den Staats- of gemeenschapsdienst", en dit onder vrijstelling van de militaire dienst of onder opheffing van het militair verband. Onder „takken van Staats- of gemeenschapsdienst"
worden begrepen de bedrijven onder beheer van de Staat (wapen- en munitiefabrieken uitgezonderd) of van liefdadigheidsinstellingen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de duur van de Staats- of gemeenschapsdienst even lang moet zijn
als de duur van de militaire dienst.
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Tot slot wordt bepaald dat de bijzondere Kommissie belast met het onderzoek
van de requesten voor ontslag van dienstplicht, „leden moet tellen uit de verschillende grote geloofs- en partijgroeperingen, bestaande in het land" - een anticipatie op de principes van het kultuurpakt...

PROGRESSIEF
Op twee punten reikte het wetsvoorstel
Hermans verder dan het huidige statuut
der dienstweigeraars.
Ten eerste ging de bezorgdheid van
Hermans niet alleen uit naar de opgeroepen dienstplichtigen die vooraf hun gewetensbezwaren kenbaar maken. Militairen
in aktieve dienst, zowel dienstplichtigen
als vrijwilligers, en militairen met onbepaald verlof (burgers die hun diensttijd
achter de rug hebben en tot de reserve
behoren) konden aanspraak maken op
de erkenning als gewetensbezwaarden.
Het wetsvoorstel over de dienstweigering dat Ward Hermans in 1931
indiende was het eerste over deze
probiematieic. Het zou tot 1964 duren
eer Beigië op dat vlal( een aangepaste
wetgeving itreeg, het voorstei-Hermans ging verder dan het huidige
statuut van de dienstweigeraars.
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Ten tweede, de duur van de vervangende burgerdienst overschreed die van de
legerdienst niet, zo dat de gewetensbezwaarde geen enkele onrechtstreekse
doch niettemin reële sanktie kon oplopen.
Hermans hechtte duidelijk belang aan
dit principe: het wordt nog eens uitdrukkelijk herhaald in de memorie van toelichting bij zijn wetsvoorstel.
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EEN „HUMAAN" OORLOGSMIDDEL
Wat hebben het Vlaamse leper en de
Poolse stad Bolimow met elkaar gemeen ?
Beide namen zullen onverbrekelijk verbonden blijven met de lugubere geschiedenis
van de chemische wapens.
Bolimow is gelegen aan de spoorweg
van Lodz naar Warschau. Op 31 januari
1915 werd tijdens een aanval op Bolimow
voor het eerst In een oorlog gas op grote
schaal gebruikt. De Duitsers vuurden zo'n
slordige 18.000 gasgranaten af op de Russen. Maar de Duitsers hadden pech, de
bijtende koude en de primitieve kennis van
chemische oorlogsvoering beperkten het
effekt. Het gas, dat in gekondenseerde
vloeibare toestand In de granaten stak en
slechts bij het ontploffen tot gas overging,
bevroor voor het kon uitdeinen. De bestreken oppervlakte was dus te verwaarlozen,
dit zou naar het schijnt ook het geval
geweest zijn bij normale weersgesteldheid.
Wellicht was het door het gebrek aan
kennis over het wapen dat tegen hen werd
gebruikt, gekombineerd met de nadelen
van slechte verbindingslijnen, dat Rusland
naliet de westerse geallieerden van het
nieuwe wapen op de hoogte te stellen.
Maar toch wist men het aan het westelijk
front! Zo berichtten spionnen uit bezet
België over gasoefeningen, er werden
veelzeggende radioboodschappen opgevangen, er werden honden bij burgers
opgeëist om als proefdieren te fungeren...Doch de geallieerde legerleiding was
blind, wilde het niet geloven of de ernst
ervan drong niet tot hen door. Door eigendunk, zorgeloosheid en het afschuiven van
verantwoordelijkheden op ondergeschikten hebben veel hogere militairen schuld
aan de verschrikkelijke dood of verminking van zovele stumperds van soldaten.
Het gebruik van gifgas bij leper, en het
„suksesvolle" resultaat ervan, enige
maanden na het eksperiment in Polen,
kwam dus als een gedeeltelijke verrassing
over.
De gruwelverhalen over de gasaanvallen
tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn genoegzaam bekend. Tot welke sinistere gasmoorden menselijke wezens in staat zijn geweest,
ook na 1918, is algemeen geweten. In een
bijdrage in WIJ van vorige week kreeg u, ter
gelegenheid van de ondertekening van de
Konventie over chemische Wapens in Parijs,
het droevige verhaal van deze wel erg naargeestige vorm van oorlogsvoering.
Het lijkt ons nu eens interessant, dieper in
te gaan op twee prangende vragen: waarom
nam men in 1915 „plots" z'n toevlucht tot
gifgas in een oorlog die tot dan toe vrij
klassiek verliep ? En ten tweede, hoe susten
de Initiatiefnemers hun geweten (er van uit

Moet de Wereldvergiftiging voortgaan?

Htt e v e n b e t l d van O o d met een g a s m a s k e r .
Oe af&chafIJaé van het le^er is thaos de pliclit en het h o o f e r e belang van eiti land^
Ijittn wc de tegenwerpingen ie(?en deze sïtliing tocist-n!
/,

„ üt- imefnaüonale politieke toestand h te geuaariijk."

r>o loesirind H ycker gc*?a2rHjk t-n za! hel biijvei!. zoolanj^ itrdert staai vóór alfes aan ziju eigt-n
b^'larij^ dtuki eu weigerf, ceu einstig f>jfer in heï beL-in^ der nieuvse iüternationaJe tegehng te brengen.
Wlkerrn, die aan de sptt*» van dt*li maa-^chappeüjken vooiuiig'ïing stsan, zU Denemarken en Zwirden
be^r>jpen dit heden en beproeven •f'insiigf voorsfcUen toi vo!;edïge ontwapening.

Nederland had reeds vlug na de WO I (dat deze niet had ondergaan) een
volwaardige wetgeving inzaice dienstweigering en gewetensbezwaren. Daar
was een uitgebreide vredesaictie aan vooraf gegaan. O.m. middels dit pamflet
dat waarschuwde tegen „den zedelijlcen en lichamelijken gifdood".
gaande dat ze een geweten hadden), en hoe
trachtten ze zich tegenover de internationale
opinie te verantwoorden ?

UIT DE LOOPGRAVEN
In 1915 „verruimde" de oorlog. De Britten
verlegden de koers grotendeels in de veldtocht van de Dardanellen, de smalle doorvaart tussen de Zee van Marmora en Constantinopel (nu Istanbul), Italië en Bulgarije
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raakten betrokken bij de oorlog, aan het
oostelijk front zouden de Russen tenslotte
wijken, maar het westelijk front verzeilde in
een impasse. Bij het naderen van de lente
begonnen de soldaten zich te vervelen. Vooral de Duitsers wilden er komaf mee maken.
De ontberingen van de voorbije winter hadden hen doen beseffen dat de frische froliche
Krieg die hen aanvankelijk werd voorgespiegeld larie was. De legerleiding wist maar al te
goed dat een schitterende zege er zo gauw
mogelijk moest komen, maar besefte dat de
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klassieke middelen om die te behalen met
meer voldeden Het mislukte Britse offensief
bij Neuve-Cfiapelle in Frankrijk sterkte de
Duitse legerleiding in deze overtuiging De
stellingenoorlog moest kost wat kost doorbroken worden Er werd dus naar een middel
gezocht dat de vijand met kende en waarbij
het enige tijd zou duren vooraleer die tegenmaatregelen kon nemen, eenmaal het verrassingselement was uitgespeeld
Gas was zo'n middel
Op het Duitse hoofdkwartier in Berlijn werd
echter met veel over gas gesproken Gas
werd slechts als een „aanvangsmiddel' gezien om een doorbraak in de patstelling te
forceren, in elk geval zou het slechts eenmalig worden aangewend Al wilden vele Duitse
legerleiders de oorlog in het westen hoe dan
ook opnieuw beweeglijk maken, keek opperbevelhebber generaal Von Falkenhayn op
dat moment nog altijd meer richting oostfront Voor de generaal zou een gasaanval in
het westen slechts een dekmantel zijn om
troepenbewegingen tegen de Russen te verhullen De dreigende Russische opmars in
Galicie (in het toenmalige Oostenrijk-Hongarije) vergde troepen van het westelijk front
Daarom moest de ,,leperboog", aanzienlijk
worden ingekort Die inkorting zou ook een
tweede gunstig effekt hebben voor de Duitsers, omdat de Britten dan een aanzienlijk
engere uitvalsbasis kregen voor voor hun
offensief De Duitsers spraken dan ook met
van een offensief, maar van een verdedigingsmaneuver Duitsland spekuleerde tevens op het psichologisch effekt, dat wanneer heel België zou veroverd zijn, de wereld
met meer zou lachen met de keizerlijke troepen die er maar met in slaagden enkele
vierkante kilometer vlakke grond onder de
voet te lopen

gebruiken Prof Haber werd vanaf die dag in
de oorlogsmachine ingeschakeld en benoemd tot Leiter der Kriegs-Chemischen Abteilung im Preuzischen Kriegsministenum
Nochtans stond iedereen, ook professor
Haber, wat huiverig tegenover het gebruik
van gas l^aar men benep zich al snel op
bedenkelijke motieven die het gebruik van
gas rechtvaardigden Wat is er eenvoudiger
dan eens te gaan kijken wat de tegenstander
zoal allemaal uitvreet' Kon de vijand dan met
beschuldigd worden van ongeoorloofde oorlogshandelingen ' Gold het argument van de
wraak dan met' Dat werd vlug gevonden,
want de Fransen hadden inderdaad reeds
vanaf het begin van de oorlog, tijdens de slag
aan de Marne, met gas gewerkt'
Ging dit argument wel op'' Zelfs prof
Haber gaf toe dat dit middel van de Fransen
mets waard was De Franse granaten bevatten een soort traangas dat slechts gebruikt
werd om de vijand uit hun schuilplaatsen te
jagen, met om te doden ofte verstikken Maar
juist daardoor, zo beweerde de cinische
griezel prof Haber, waren deze Franse wapens tegen de voorschriften van de Haagse
Konventies van 1899 en 1907, want ze hadden geen „Durchslaghs- und Spnngwirkung", een soort schrapnel- of splinterkombinatie Bovendien gaf het Franse IVlimstene
van Oorlog op 21 februari 1915 toe dat
sommige van deze gasmengsels wel bedoeld waren om te doden Trouwens, hadden
de Engelsen ook geen gasgranaten in hun
arsenaal' Haber, die ekspenmenteerde met
chloorgas, noemde dit goedje „een humaan
oorlogsmiddel', zich beroepend op berekeningen waaruit zou moeten blijken dat de
hoge koncentratie chloor in een granaat

Wat dan ook de motieven mogen geweest
zijn, de tijd was rijp om aan het westelijk front
een nieuw wapen te lanceren

minder dodelijk zou zijn dan de smeerlapperij
die de Fransen en Engelsen in hun projektielen stopten

GEEN ETIEK
Dus, je deed chloor in een granaat die
terzelfdertijd een Durchslaggs- und Spnngwirkung bezat, en dan was er geen vuiltje aan
de luchtvoer de Haagse Konventie, zo meende prof Haber
Voor men gas in flessen gebruikte wilden
de Duitsers eerst het Franse granatenprocédé uittesten, men zou ze dan in geen geval
kunnen verwijten dat ze als eerste begonnen
waren i De Duitsers beweerden trouwens bij
hoog en bij laag dat ze bij de aanvang van de
oorlog helemaal geen gasgranaten bezaten,
wat de Fransen dan weeral betwistten Mochten de granaten met deugen zou men overgaan op gas in cilinders Ook dat kon geen
probleem zijn voor de Haagse Konventie,
want de gassen hadden met „als enig doelde
dood te veroorzaken" Ze waren zelfs met van
aard dat ze „onnodig lijden veroorzaken",
want de werking was slechts van korte duur,
zo verzekerden de Duitsers Tenslotte zei de
Konventie mets over gas „uitblazen" uit flessen i
Tijdens een vergadering van een onderzoekskommsissie op 4 oktober 1923 zegde
Haber dat Von Falkenhayn de bezwaren van
de professor tegen een gasoorlog wegwuifde Het ging volgens de opperbevelhebber
helemaal met om een oorlog, maar enkel om
een operatie of een ekspenment van beperkte omvang Von Falkenhayn stelde Haber
gerust dat de Haagse Konventie het gebruik
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DE MANNEN VAN
„DE GAAS"
Welke engerd als eerste de idee opperde
om gas te introduceren in de oorlogsvoenng
IS met bekend Wel weet men dat de Duitse
scheikundeprofessor Haber de initiatiefnemer was om dodelijk gas uit stalen flessen te
laten lopen Achteraf werden in deze kwestie
veel namen genoemd, maar iedereen bedankte voor de twijfelachtige eer Het staat
vast dat de Duitse opperbevelhebber Von
Falkenhayn er voor een deel tussenzit Naast
eerdergenoemde Haber werd ook ene dr
Nerts, wiens naam later nooit meer opduikt,
door een zekere kolonel Bauer naar het
hoofdkwartier in Berlijn geroepen Tijdens de
besprekingen in Berlijn werd de duivelse
beslissing genomen om gas aan het front te
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Een ingebouwde gasbatterij in een loopgraaf. Het was altijd wachten op een
gunstige bries. Alhoewel statistiel^en beweerden dat de meest voorkomende
windrichting in Vlaanderen de zuidwestelijke is, in de maanden voor de eerste
gasaanval bleek dit juist het tegenovergestelde te zijn! Elke foute weerprognose kon fataal zijn voor de eigen troepen. Het wisselvallig Vlaamse weer
bezorgde de Duise weermannen dus aardig wat kopzorgen.
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NOOIT MEER OORLOG

Een gasaanval vanuit de lucht gezien. Links op de foto ziet u het gas uit de flessen ontsnappen, rechts rukken de Duitse
troepen op.

van gas zou toelaten en dat hi] zich dus mets
van het etisch aspekt moest aantrekken
Haber diende enkel te zorgen voor de technische kant van de zaak, en erover te waken
dat het gas geen vergiftiging van voedsel,
waterbronnen of oorlogsmateriaal zou veroorzaken, zodat men met zou kunnen inroepen dat het een giftig ,,wapen' werd
Waren Haber en Von Falkhayn oprecht van
mening dat het gebruik van chloorgas met uit
de hand kon lopen "^ Haber zou in ieder geval
voor voormelde kommissie trots getuigen
over de „eerste dag waarbij gas werd aangewend", waarmee hij zichzelf, ironisch genoeg, tegensprak als zouden de Fransen en
Engelsen eerder gas hebben gebruikt Dit
verhaal bewijst nogmaals dat je met konventies, wetten en voorschriften vaak alle kanten
uit kan, mits enig handig gegoochel met
woorden en interpretaties We zullen nooit
zeker weten wat de Duitse legerleiding echt
met het gas van plan was In hoeverre stemde
de opvatting van Von Falkenhayn overeen
met die van de andere hoge Duitse officieren
die kost wat kost een definitieve doorbraak
naar Calais op het oog hadden"? Wel is

geweten dat Von Falkenhayn later, precies
omwille van zijn falen m deze gas-kwestie
opzij werd geschoven

TRAUMA
In ieder geval, op 22 apnl 1915, de „mooiste lentedag van de oorlog" waarover de
Duitsers allemaal gewag maken in hun memoires, was het zover Om 17 uur klonk het
bevel „flessen open Minutenlang was er
over het vlakke Vlaamse land, aan het 7 km
lange front tussen Steenstraeteen Poelkapelle, weinig meer te horen dan het sissen van
honderden gasflessen het vervolg van het
verhaal is zuivere horror
Gas werd aanvankelijk als een ,,aanvangs
midddel gezien om een doorbraak in de
stellingenoorlog te forceren In elk geval zouden de Duitsers het slechts eenmaal gebruikt
hebben In werkelijkheid draaide het helemaal anders uit Zowat overal aan het front
werd gedurende het verdere verloop van
WOl herhaaldelijk gas gebruikt Een nieuwe
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vorm van oorlogsvoering was geboren en
zou zich snel ontwikkelen, na de hogedrukflessen met chloorgas volgden opnieuw granaten gevuld met een nog gruwelijker gas,
het leperiet of mosterdgas, waaraan die
mooie Vlaamse stad leper haar naam „gaf"
Het Duits ,,ekspenmentje van beperkte
omvang werd een van de grootste drama s
van de oorlog Tot op de dag van vandaag
houdt de wereld er een trauma aan over Pas
enkele weken geleden werd in Parijs een
Konventie over de Chemische Wapens ondertekend, wat bewijst dat scheikundige wapens nog lang geen kuriosa uit het legermuseum zijn
(ts)
in het boek Boezinge 14-18, uitgegeven in 1979
bij Almar in Wervik, wordt de eerste grote gasaanval bij leper, tussen Steenstraete en Poelkapeile, uitvoerig besctireven De auteurs Robert
Baccarne en Jan Steen baseerden zicti bij het
samenstellen van dit werk op talrijke originele
bronnen, dagboeken en ooggetuigenverslagen.
Wij waren zo vrijpostig om uitvoerig te putten uit
hun boek.
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OMSLAGVERHAAL

25 JAAR OMROEP BRABANT:

HET ZILVER GLANST
EEN BEETJE DOF

O

MROEP Brabant werd van in
den beginne gekoesterd als
een zeldzaam juweel. Van bij
de aanvang werd gehamerd
op de aparte plaats die deze
gewestelijke omroep toebedeeld kreeg in het medialandschap.
Omroep Brabant zou een
Vlaamse opdracht te vervullen
hebben. Voorwaar een zender
met een meer dan gewone roeping I Op de
begroting stond zelfs een artikel onder de
naam Vlaamse aanwezigheid in Brussel.

VU\AMS EN VRIJ
En inderdaad, de omroep heeft steeds
een uitzonderlijke belangstelling getoond
voor het sociaal-kultureel leven in Brussel
en Vlaams-Brabant. Zo werd de uitbouw van
de toenmalige Nederlandse Cultuurcommissie (NCC) en van alle andere sociaal-kulturele koepels en verenigingen in Brussel van
zeer nabij gevolgd en bekendgemaakt, en
daardoor ook gestimuleerd. Omroep Brabant heeft zelfs mee aan de wieg gestaan
van bv. het Brusselse Contact- en Cultuurcentrum (CCC) dat nu nog aktief is. Omroep
Brabant organiseerde zgn. Troubadoursavonden' in samenwerking met verenigingen
en kulturele raden, deed talrijke kaptaties in
de Beursschouwburg en elders, werkte mee
aan Mallemunt, ging de straat op met programma's als Janenalleman en Zoreg datje
d'er bij bent en verdiende zijn gulden sporen als animator bij de opeenvolgende Gordels rond de hoofdstad.
Ter gelegenheid van het openingskoncert
op 21 december 1966 wees toenmalig minister van Europese Zaken en Nederlandse
Kuituur en ,,peter" van Omroep Brabant,
Renaat Van Elslande, op de Brabantse,
Brusselse én Europese roeping van de zender. Tien jaar later, bij de eerste jubileumviering van dè omroep, deed Van Elslande,
ondertussen minister van Buitenlandse Zaken geworden, er nog een schepje bovenop: „A/u ten il< de Brabantse Omroep alleen maar danken voor de inspanningen die
hij gedurende al deze jaren heeft gedaan
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Vanuit deze studio stuurt „Brabant" reeds 25 jaar zijn Idanken de Brabantse
lucht in...
(foto Jan Van der Perre)
om de sindsdien enorm toegenomen kringen van Europese Instanties en internationale instellingen die zich In Brussel zijn ko-

25 jaar geleden kwam de jongste
gewestelijke zender, Omroep
Brabant, in de eter.
Vorige zaterdag pakte de zender
dan ook uit met een groots opgezet Zllverwerkfeest, in de grote
koncertsbidio van het oude om>
roepgebouw aan het Eugene Flageypleln in Eisene.
Reden tot feesten? Omroep Brabant was in leder geval een zender met karakter, anders dan de
andere gewestelijke omroepen.
Of dat nu nog zo is is echter de
vraag...
men vestigen in contact te brengen met het
Vlaamse cultuurleven. Omgekeerd heeft
Omroep Brabant zich er ook voor Ingezet
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om zijn luisteraars voeling te laten houden
met wat de cultuur van West-Europa en de
ganse wereldcultuur te bieden heeft."
Op het glanspapier van de herdenkingsbrochure 10 jaar Omroep Brabant, werden
ronkende boodschappen van belangrijke
heren afgedrukt. Paul Vandenbussche,
toenmalig direkteur-generaal van de BRT,
liet geen twijfel bestaan over de speerpuntfunktie van de zender: „Omroep Brabant
heeft een pioniersrol gespeeld voor de vergeten Brusselse Vlamingen die zich niet in
hoge culturele kringen bewogen, maar die
in de volkse programma's van onze jongste
gewestelijke omroep weer de waardering
hebben gevonden voor een eeuwenoud gemeenschappelijk erfgoed."

VU\AMS-BRUSSEL..,
Hugo Weckx, toen voorzitter van de NCC
en nu Vlaams minister van Kuituur, formuleerde eveneens forse bedenkingen. Hij zet-

te de militante rol van de omroep nog eens
ekstra in de verf I Omroep Brabant gaf volgens Weckx
de Brusselse Vlamingen
het gevoel dat zij wezenlijk behoren tot
Vlaams-Brabant, dat Vlaams-Brussel een
geïntegreerd deel uitmaakt van Vlaams-Brabant, en, omgekeerd, dat Vlaams-Brabant
de Vlaamse gemeenschap van Brussel niet
loslaat, haar zelfs een ruime plaats gunt"
Ook KUL-rektor Piet De Somer, VUB-rektor Robert Van Geen en Adriaan Verfiulst,
voorzitter van de Raad van Befieer van de
BRT, hadden na 10 jaar Omroep Brabant
niets dan lof voor de heel eigen aanpak van
de Brabant-ploeg, en wezen ook op de rol
van het medium voor Brussel, Brabant,
Vlaanderen, Europa... Enfin, eigenlijk voor
de hele wereld!
In de brochure, uitgegeven ter gelegenheid van 20 jaar Omroep Brabant deed men
het wat rustiger aan. Omroep Brabant was
een volwassen, zeer populaire zender geworden, de strijdlust was iets of wat gemilderd. Maar toch drukte Guido Cassiman,
toen nog produktieleider, nu Hoofd Radio 2,
op de
Vlaamse opdracht in eigen provincie, in de hoofdstad en in Europa als uitdaging...".
Ondertussen was echter de Vlaamse
stadszender Studio Brussel opgericht en
verhuisde het „Vlaams" begrotingsartikel
naar deze zender. Door het sukses bij de
jongeren evolueerde Studio Brussel van
stadszender naar landelijke jongerenzender
en verloor de Vlaamse Brusselaar niet alleen
zijn specifieke omroep, maar kon Omroep
Brabant die taak niet meer volwaardig overnemen.
Tot overmaat van ramp stortte in 1982 de
Waverse zender na een noodweer in mekaar en kon het signaal van BRT2 vanuit
Veltem niet goed en meestal niet meer ontvangen worden in Brussel zodat er van
Vlaamse aanwezigheid in Brussel vaak niets
meer in huis kwam. Een eigen steunzender
op het Rijks Administratief Centrum in hartje
Brussel moet zeer binnenkort een einde maken aan deze toestand.

frekwantie een aparte Brusselse ontkoppeling parallel met de Babantse regionale uizendingen te realiseren. Dat zou de aanzet van
een nieuwe Vlaams-Brusselse omroep kunnen worden. I^aar deze gedachte is achteraf
gezien niet de goede gebleken. De Vlaamse
Executieve sprak zich immers uit tegen ghetto-vorming en voor een duidelijke culturele
band met Vlaams-Brabant Daarom blijft Radio 2 Brabant met zijn zopas naar de ochtend
toe uitgebreide regionale zendruimte (6.008.00U.) de beste gelegenheid om de Vlamingen in Brussel te steunen. Nu betekent de
steun voornamelijk informatie."
Na het opsommen van enkele nieuwe
Brusselse programma's gaat Cassiman verder : „Voor de rest zijn de Brabantse nieuwsbulletins af en toe gelardeerd met Brussels
nieuws. Dit is te occasioneel en niet representatief als spiegel van de Vlaamse aktiviteiten
in de Europese hoofdstad. Voor een volwaardige covering zouden zowel een uitbreiding
van de redactie met twee voltijdse journalisten en tien correspondenten en een verruiming
van het
redactioneel
budget
(S.OOO.OOOfr.) nodig zijn.(..)

gen in Brussel via uitzendingen een sterke
steun in de rug te zijn. Via De Gordel heeft
Omroep Brabant bewezen een aspect van
deze taak op een ludieke en succesvolle
manier aan te kunnen. Maar wat we voor de
Brusselse agglomeratie eenmaal per jaar
presteren zouden we het hele jaar door voor
de hoofdstad moeten kunnen doen. En dan
liefst vanuit het architekturaal symbool van
onze aanwezigheid: het gerestaureerde Flageygebouw!"

MENSENTAAL

Omroep Brabant heeft al die jaren een
kwalitatief hoog peil nagestreefd, maar dan
zonder dat het „volkse" werd uitgesloten.
Kultuurvormen die tot op de dag van vandaag
grotendeels een aangelegenheid blijven voor
een zogenaamd „elite", zoals bv. teater,
kregen altijd ruime, maar kritische aandacht.
Bij de keuze en de programmatie van muziek
was niet het kommerciële element van doorslaggevende rol, ook hier gold de kwaliteitsnorm. Talent van eigen bodem kreeg meer
Daarnaast zou het organiseren of co-prodan gewone aandacht, zeker de kleinkunst
duceren van typisch Brusselse artistieke of
en de volksmuziek. Kortom, keer op keer
culturele manifestaties mogelijk moeten zijn.
bewees de Brabantse Gewestelijke Omroep
Het is bv. betreurenswaardig dat we dit jaar
dat „volks" niet noodzakelijk haaks staat op
om financiële redenen en om personeelsre„kwalitatief hoogstaand". Brabant zond podenen niet aanwezig kunnen zijn bij Boterpulaire maar kritische informatie en kwaliteitshammen in het Park of Klinkende Munt en
muziek in de eter. Dat alles gebeurde in
andere typische concerten. Dergelijke inspanningen kosten minstens SOO.OOOfr die mensentaal, op een eenvoudige, direkte en
dinamische manier. Kortom, Omroep Brawe niet hebben."
bant was een druk beluisterde zender, ook
En Guido Cassiman besluit met spijt: „In
ver buiten de provincie.
1967 werd Omroep Brabant opgericht met
>
als belangrijkste reden om voor de Vlamin-

...IN DE STEEK
GEU\TEN?
De RTBf daarentegen stuurde wel een
eigen stadszender in de lucht, de veel beluisterde - ook door Vlamingen! - Radio
Capitale.
Blijft er dan echt niets meer over van de
Vlaamse zending van Omroep Brabant ?
In een dienstnota (3 juli 1992), die door een
gunstige wind op onze redaktietafel belandde, zette Guido Cassiman de probimemen
even op een rijtje.
„Zowat een jaar geleden groeide in Brabantse rangen (...) het idee om via de nieuwe
Brusselse steunzender met een eigen zend-

Guido Cassiman, onherroepelijk verbonden met Radio Brabant. lUiichel Pollet,
eens haast onherroepelijk nu ankerstem bij Radio Donna,
(foto Johan Jacobs)
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Wie herinnert er zich bv. Harbalorifa met
meer, waarin l<leinkunst, volksmuziek en
Vlaamse pop aan bod kwamen ? Of sociaalinformatieve programma's als Info-Flash en
Splinternieuws? Er waren de muziekprogramma's Good Folk, Losjes in de Blues of
De Vrije Teugel, en wie gniffelde niet om
„Brusseleir" Toune de Plekker en z'n Lieg
Plafonl En wie bulderde niet met de Capriolen van de toen nog grappige Walter Capiau ?
Wie genoot er niet stiekem wanneer galgebrok Wim Van Gansbeke weer eens de een of
andere akteur door de drek sleurde?
Er was het kinderprogramma De kleinste
keuze, jong talent van eigen bodem in Brabant op zondag... Later kregen we nog het
ochtendprogramma De Gouden Geeuw, het
weetjesprogramma De Groote Magazijnen,
het gemeenschappelijk regionaal magazine
van BRT 2 Focus, Poptelefoon, de prille PreHistorie, het nachtprogramma Van twee tot
twee, Jazzkaffee, het live-programma De gewapende man ... En ga zo maar verder.
't Waren mooie tijden!

FAMILIEZENDER
Maar toen kwam de grote mutatie.
BRT 2 moest zich, nu een tweetal jaren
terug, plots gaan profileren als een ,,familiezender". De BRTN noemt Radio 2 nu ,,de
vriend aan huis", en omschrijft het profiel als
„Warm, gezellig, vriendelijk en sympatiek (...)
Radio 2 mikt op het grote publiek met amusement, gepresenteerd op speelse, eenvoudige en hartelijke manier En met lichte populaire muziek die iedereen goed in de oren klinkt
Muziek primeert, het woord komt op de
tweede plaats. Met z'n regionale programma's belicht Radio 2 de actualiteit in de
onmiddelijke omgeving van de luisteraars.
Daarbij komen alle mogelijke ondenverpen
aan bod: lokale politiek, culturele evenementen, economische informatie, enz... Radio 2 is
bestemd voor heel Vlaanderen en de programma's sluiten harmonieus op elkaar aan,
over de zendblokken heen."

ringsbedrijf voor Radio 2, net zoals de andere
gewestelijke zenders? Daar waar Omroep
Brabant zich destijds, in positieve zin, deed
opmerken tussen de Limburgse, Antwerpse
en Oost- en Westvlaamse zenders, is er nu,
enkele gelukkige uitzonderingen daar gelaten, nog amper een verschil tussen de programma's te merken. Waar is dat springlevende, waar die kritische noot, waar die
luchtige maar niet platvloerse humor... En de
tal van andere ingrediënten die Omroep Brabant tot een andere dan de andere zenders
maakte ?
Zou deze ommezwaai nu echt zoveel meer
luisteraars aan het toestel kluisteren ? En wat
rest er van de haast flamingantistische filosofie van waaruit de Brabantste gewestelijke
omroep werd opgestart? Het was wellicht
ook geen toeval dat tal van producers, presentators en programmamakers die jarenlang furore maakten met heel oorspronkelijke
programma's plots niet meer te horen waren
op de radio.
En toch IS er hoop. Men ziet blijkbaar meer
en meer het nut van de échte regionale radio
in. Dat er meer middelen en zendtijd komen
voor de ontkoppelde regioale programma's
is een goed teken. De aanpak en de sfeer van
de ontkoppelingsprogramma's sluiten nog
het beste aan bij wat Omroep Brabant ooit
was. Tijdens de ontkoppeling is een hernieuwde belangstelling voor Brussel voelbaar. Programma's als Vreemd Gaan, een
rubnek over vreemdelingen in Brussel en
Onder de blote Brusselse hemel bewijzen dit.
Ook in het regionaal nieuws komt de hoofdstad ruimschoots aan z'n trekken.

Misschien werd met deze al dan niet goedbedoelde heroriëntering van het tweede net,
de kans gegrepen om de eigenzinnige Omroep Brabant een beetje meer in de pas te
doen lopen. Het resultaat is er naar: BRT 2
werd Radio 2, ons een zorg, maar dat men
onder ,,familiaal" een dag lang VTM-achtig
vertier verstaat, stoort ons eerlijk gezegd. Niet
dat zulke ,,populaire" programma's niet op
de radio mogen - wie zijn wij om dat te
eisen? - , de vraag is waarom Omroep
Brabant z'n alom geprezen eigenheid moest
prijsgeven? Waren er nog geen ,,familiale"
zenders genoeg?
Want wat blijft er over van het spetterende
en sprankelende programma-aanbod van
weleer? Venwerd Omroep Brabant, op de
regionale ontkoppeling na, niet een toeleveWIJ - 28 JANUARI 1993
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ZILVERWERKFEEST
Het was dan ook uit meer dan gewone
belangstelling dat we ,,ons mannetje" ter
gelegenheid van het Zilven/verkfeest in de
Grote Koncertstudio van het Flageyplein posteerden. Z'n opdracht was goed te luisteren
naar wat men over 25 jaar Omroep Brabant te
vertellen had, hoe men totnogtoe de nieuwe
marsrichting van Radio 2 ervaart, en hoe dat
volgens de lui van de BRTN tegenwoordig zit
met die Vlaamse roeping van Omroep Brabant...
Maar het pakte anders uit: Zilvenwerk was
vooral een twee uur durend feest met haast
alle grote namen die door Radio Brabant
werden ,,gemaakt" en met grote dankbaarheid terugblikten op de kansen die zij hadden
gekregen. Van Tone de Plekker tot Willem
Vermandere, van Urbanus tot Felice Daminiano, van Jan Van Rompaey tot Walter Capiau...
Maar het was Johan Verminnen, straks ook
reeds 25 jaar op de planken, die de juiste
woorden vond :„Wij zijn artiesten die er nog
gekomen zijn via de radio." Waarmee hij wou
zeggen dat de dag van vandaag in showland
de lakens door de televisie worden uitgedeeld, en dan vooral de kommerciële.
Zoveel is echter duidelijk, na het Zilverwerkfeest is Omroep Brabant definitief één
van de vijf van Radio 2 geworden. Gelukkig
liggen steeds 5 straalplaatjes binnen handbereik om nog eens te horen hoe mooi het was.
En het was mooi, 25 jaar lang!
(t.s.)

DE REGIO, TOEKOMST VAN DE RADIO ?
Een doorwinterde „Fiagey-rat" is ongetwijfeid Paul Geerts. Bij Omroep Brabant is
hij veruit de oudste, in jaren dienst wel te
verstaan. Nu is Paul Producer Woord,
maar zoals velen begon hij hier z'n radioloopbaan als losse medewerker.
Paul Geerts is momenteel „chef" van de
regionale ontkoppeling, de programma's
die drie maal per dag enkel in VlaamsBrabant te beluisteren zijn. In de programma's van de ontkoppeling leeft de geest
van de oude Omroep Brabant voort.
We schuifelen Paul's Portugese stamkroeg
(hij heeft er ook een Algerijnse) binnen, en
zetten ons aan een klein tafeltje bij het raam,
zicht op de gore achterkant van de ,,Flageyboot". Koolzwarte Portugese ogen staren
ons ondoorgrondelijk aan ten/vijl wij rustig
keuvelen over het wel en wee van een regionale radiomaker.

ONTKOPPELEN!
• Hoe bent je destijds bij Omroep Brabant
terechtgekomen ?
P. Geerts: „In het najaar '68 begon Omroep Brabant met de eerste regionale woordprogramma's. ,Splinternieuws', een initiatief
van Jan Briers, ook bel<end van het Festival
van Vlaanderen, was daartoe de aanzet JansPaul Geerts: „Vroeger was Omroep Brabant heel herkenbaar, nu verzinken wij
slogan ,De toekomst van de radio is de regio' tussen de andere Radio 2-zenders."
(foto j . van der Perre)
dateert vanuit die periode. Er waren echter
nog geen ontkoppelde programma's. Je had
toen BRT 2, waarvan de zendtijd werd verten aangevoeld. Toch wil ik niet beweren dat
deeld onder de vijf omroepen: Brabant, Lim-West-Vlaanderen, men spreekt gewoon van
Radio 2. De regionale funktle wordt duidelijkhet ontstaan van de ontkoppelde uitzendinburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.
ingevuld tijdens de ontkoppelde program- gen, geen antwoord is geweest op de vrije
M.a.w., ons regionaal nieuws was te horen in
gans Vlaanderen, hetgeen soms wel een ma 's: 's ochtends van 6 tot 8, 's middags van zenders"
beetje gek was gezien het vaak erg plaatselijk 12 tot 13, en 's avonds van 17 tot 18 uur
Sinds '83 kennen we een gestage opgang
karakter van de berichten.
van de regionale radio'".
In die periode woonde ik in Leuven. Om•
roep Brabant zocht toen korrespondenten Waaraan wijdt u het sukses van de regionale programma's?
• Hoe lokaal is jullie informatie?
voor Splinternieuws. Via Willy Sraetmans,
waarmee ik samen studeerde en die ook in P. Geerts -.„in denk dat er altijd belangstel- P. Geerts: „ Wij kunnen afdalen, dat is niet
Leuven woonde, kwam ik in kontakt met ling heeft bestaan voor wat er dicht bij m'n denigrerend bedoeld, tot op erg plaatselijk
Omroep Brabant. Willy werkte al van in het
bed plaatsgrijpt. Wat bij ons om het hoekje nivo. Maar toch proberen wij altijd zaken te
begin als woordmedewerker bij Brabant.gebeurt, dat herkenbare is ook belangrijk.brengen die ook voldoende interessant zijn
Aaanvankelijk maakte ik reportages, als losseDeze vorm van radio is niet uniek, we zijn op
voor luisteraars uit een bredere omgeving.
medewerker Later, met de langzame uitbreidat vlak geen voorlopers. Maar de stijgendeBijvoorbeeld, op de lokale radio in mijn streek
ding van de regionale uitzendingen ben ikpopulariteit van de regionale zenders is alge-is er de zondagavond een sportshow waarin
vast voor de omroep gaan werken."
meen in gans Europa. Op de vraag naar elke ploeg van de regio aandacht krijgt. Wij
lokale informatie spelen de kranten trouwens
bestrijken 60 plus 19 gemeenten, Vlaams• Bij momenten werd het een beetje inge- ook in."
Brabant en Brussel, dus begrijp je dat we
wikkeld voor de luisteraar, al die gewestestreng moeten selekteren. En dat is niet altijd
lijke, nationale of ontkoppelde program- • Maar werd die lokale funktle dan al niet
makkelijk. Zeg maar dat wij zo'n beetje tusma's op BRT 2...
vervuld door de vrije radio's ?
sen de lokale radio en de nationale zenders
P. Geerts: „Er is nu wat meer duidelijkheid P. Geerts: „Op enkele uitzonderingen nazitten. Een grens trekken is zeer moeilijk.
gekomen. Men is hoe langer hoe meer afge-waren de vrije radio's toch op puur amuse-Neem nu Brussel, daar gebeurt zoveel, ook
stapt van de gewestelijke roepnaam tijdensment gericht De betere in hun soort, de echte grote en belangrijke internationale manifesde uitzendingen die nationaal op antennelokale, niet openbare radio-omroepen die nu
komen. Men zegt bv. niet meer BRT 2 nog bestaan, hebben wij nooit als konkurren-
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ties! Wij moeten telkens weer keuzes maken,
wikken en wegen."

Wij hebben sterk de indruk dat dit tegenwoordig minder het geval is.
P. Geerts: „Tja, de zender heeft zich
moeten ,profileren', zoals dat heet Radio 2
werd een .familiezender'. Er is een groot
onderzoek naar het radiopubliek geweest De
hele dag door moest Radio 2 als Radio 2
klinken, over de gewestelijke zendblokken
heen. Vroeger was Omroep Brabant veel
meer herkenbaar Brabant was echt een
springplank voor jong talent: Jan Van Rorrh
paeymetz'n ,Janenalleman', Urbanus is hier
begonnen, Capiau floreerde hier, producers
als Luk Saffloer, Alex Boon, Mark Van den
Hove en Edwin Brys deden hier schitterend
werk... Nu verzinkt Brabant tussen de andere
gewestelijke omroepen. Onze omroep is nu
eigenlijk een produktiecentrum voor Radio
2."

• Wordt een reporter die regionale berichtgeving verzorgt niet wat meewarig beltel(en door zijn of haar Itollega's van de
nationale pers ?
P. Geerts: „ * tieb niet dat gevoel. Je moet
op elk vlak streven naar een goed produkt.
Het werkterrein is misschien anders, maar het
nivo moet altijd hetzelfde zijn. Ik vind het zelfs
veel moeilijker om te informeren over zaken
die de mensen van dichtbij kennen dan over
nationale of internationale tema's. Als je regionaal nieuws maakt word je veel sneller op
de vingers getikt. De betrokken personen
zijn, bij wijze van spreken, altijd in de buurt.
Wij worden veel meer gekontroleerd door
onze luisteraars. Vaak hebben die insideinformatie waarvan wij zelf geen weet hety
ben."

• Lijdt uw job daar onder?
P. Geerts: „Eigenlijk niet Zeggen dat ik
op een eilandje zit is wellicht overdreven,
maar ik hou me enkel bezig met de regionale
ontkoppelde uitzendingen, en die hebben
een andere opdracht dan Radio 2 als amusementsketen. De muziek die in onze informatieprogramma's komt speelt een ondergeschikte rol, het woord heeft voorrang. We
maken geen gestruktureerde muziekprogramma's. Drie maal per dag brengen we
een regionale magazine, de kern daarvan is
het nieuws uit de regio."

• Zijn jullie {correspondenten niet erg
kwetsbaar. Bv. aan de tapkast na een
gemeenteraad, wanneer de sfeer wat gemoedelijker wordt, en de plaatselijke politiekers een beetje vertrouwelijk gaan doen.
M.a.w. zachte dwang uitoefenen om dit of
dat in een berichtje te stoppen ?
P. Geerts: „Dat zou kunnen, maar zoiets
wreekt zich toch op termijn. Wij hebben
eigenlijk nog niet zoveel moeilijkheden gehad met korrespondenten die over de schreef
gaan. Het gebeurt, maar niet al te vaak."

• Je voelt je nog goed in je vel in het
Flageygebouw?
P. Geerts: „ * wel. dAaar toen het met
Radio 2 de andere richting uitging hebben
heel wat kollega's afgehaakt. Ze konden zich
niet verzoenen met de nieuwe oriëntering, die
toch wel grotendeels was ingegeven als antwoord op de stijgende populariteit van de
vrije radio's."

• Zijn jullie korrespondenten beroeps?
P. Geerts: „We streven er naar om zoveel
mogelijk met beroepsmensen te werken. Dat
lukt gedeeltelijk, maar vooral in kleinere gemeenten ligt dat moeilijker "
• Met hoeveel mensen werken jullie aan
de ontkoppelde uitzendingen ?
P. Geerts: „Strikt beperkt tot de redaktie
zijn dat er 4, voltijds. Dan nog een 5-tal
medewerkers met los kontrakt, en een 20-tal
korrespondenten. t\/laar dan is er nog de
presentatie, de muziekkeuze..."

APART
• Er is altijd gewezen op de aparte positie
die Omroep Brabant in het medialandschap bekleedt. Welke is die positie?
P. Geerts: „Omroep Brabant is de enige
gewestelijke Vlaamse omroep die niet voor
een ganse provinvcie werkt, voorlopig althans. Bovendien valt Brussel binnen ons
werkterrein."
• Waarom heeft men zo lang gewacht om
een gewestelijke zender voor Brabant op
te starten ?
P. Geerts: „De andere gewestelijke zenders zijn indertijd gegroeid uit bestaande
regionale radio-omroepen, laten we zeggen
uit de vrije radio's avant la lettre. Die plaatselijke zenders zijn na de oorlog opgeslorpt
geweest door de BRTN, toen nog NIR. In
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• Over het lot van het omroepgebouw aan
het Flageyplein Is het laatste woord nog
niet gezegd. Speelt de lokatie vanwaar
wordt uitgezonden een belangrijke rol?
P. Geerts: „Zeer zeker, dat is heel belangPaul Geerts: „Ik ben gelukkig met elk rijk. Het draagt ook bij tot de werksfeer. Wij
nieuw initiatief dat min of meer zouden hier graag blijven, dit gelxiuw is
slaagt."
(toto Jan van der Perre) gemaakt voor radio. Jammer dat er nog altijd
niets wezenlijks wordt gedaan om het gebouw te redden. Ook de omgeving van het
Brabant bestond geen dergelijk initiatief, mis- gebouw vind ik zeer aantrekkelijk. We zitten
schien is dat een verklaring waarom men tot hier midden in een multi-kulturele buurt, en
1967 heeft gewacht om een omroep op te we voelen ons hier goed!"
starten ?"
• Je hebt steeds voldoening van je werk
• Geloof jij in de Vlaamse roeping van gehad, maar kun je ook terugblikken op
Omroep Brabant?
onvergetelijke hoogtepunten?
P. Geerts: „Dit heeft zeker meegespeeld
P. Geerts: „Ik ben gelukkig met elk nieuw
bij de oprichting van Omroep Brabant"
initiatief dat min of meer slaagt We zitten
• Omroep Brabant was altijd anders dan de natuurlijk met een dagelijkse programmering
andere gewestelijke zenders. Zowel kwa zodat we geen halfjaar kunnen werken aan
programmatic als wat betreft de aanpak. één uitzending. We moeten elke dag op-
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nieuw beginnen, maar daar beleven we met
z'n allen des te meer plezier aan Het is
moeilijk, gezien de tijdsdruk, om echt gave
werkstukken af te leveren We werken soms
wel in series Wanneer er iemand met een
goed idee komt aandraven dan wordt dit wel
eens in 10 of 20 afleveringen uitgewerkt"

ZILVERWERK OP 5 CD'S

• Maar er waren soms toch uitschieters ?
P. Geerts: „Ja, en dat waren vaak gesprekken met ,gewone' mensen die fieel wat
te vertellen hadden en het nog sappig konden zeggen ook Die interviews werden met
zomaar voor de lol gemaakt, dat was ernstig
bedoeld Dat klinkt misschien wat populistisch, maar toch is het zo Ik herinner me nog
zo'n gesprek met een oude gepensioneerde
zeeman in een Brussels rusthuis Captain
Stripe Of we hadden eens een prachtige
opname met een man die ergens de lijnen op
het veld van een ploeg in 4de Provinciale
trok "
• En het veidwerlt? Oniangs schuimde
Omroep Brabant toch nog de marirten af?
P. Geerts: „Ja, ook aan ,Brabant-kraam'
hebben we echt veel lol beleefd omdat dit
programma eigenlijk aansloot bij de oude
Omroep Brabant-traditie „den boer opgaan" Dat was wel arbeidsintensief, 's morgens en 's middags de baan op en 'savonds
weer de studio in Maar op die manier heb je
rechtstreeks kontakt met de mensen We
stonden dan met een heus kraam tussen de
andere kraampjes op tal van markten in
Brabant Zoals de ene zakdoeken of iets
anders verkocht, zo verkochten wij radio Er
trad altijd en een volksmuziekgroepje op en
een paar Vlaamse vedetten, waarom met, om
volk te trekken Ook in Brussel sloeg dit
initiatief aan, zeker in Jette waar een paar
keer zijn geweest De mensen voelden dit
aan als een spontane, positieve aanwezigheid van onze radio "
• Mocht jij bij de BRTN alles voor het
zeggen hebben, wat zou je dan voor de
ontkoppeling doen?
P. Geerts: „Nog meer regionale zendtijd
voorzien Maar daar is nu toch ook al sprake
van Volgens het meerjarenplan zouden er
vanaf volgend jaar ook ontkoppelde weekenduitzendingen komen Nu zitten we zaterdag
en zondag met een informatiegat Als dat er
door komt kunnen we op zondagavond ook
sport brengen
Vanzelfsprekend kan je met eindeloos
meer zendtijd voor de regionale uitzendingen
vragen Het zou al te veel verspilling van
mensen en middelen zijn wanneer er van 's
ochtends tot 's avonds louter regionale informatie op antenne komt Maar kontinuïteit
moet er wel zijn, drie maal per dag in de eter
en dan het weekend kunnen overbruggen
vind ik al mooi"

Harbalorifa, zong de hertog...
Sedert een paar jaar weet BRTN handig
munt te slaan uit haar produkties De hele
handel rond Samson en de Tik-Tak zijn
slechts twee voorbeelden Dat 25 Jaar
Omroep Brabant ook van deze gunstige
konjunktuur zou profiteren lag voor de
hand
De vijf straalplaatjes die de BRTN, ter
gelegenheid van het Zilven/i/erkfeest van
Omroep Brabant, afzonderlijk of in „box"
uitbracht, zijn de moeite overwaard voor
radiofans De eerste twee CD's omvatten
de Capriolen van Capiau Walter maakt er
een echt luisterverhaal van, ingeleid door
het lijflied van volksmuziekgroep De Kadullen, die begin jaren 70 Vlaanderen
met hun leuke liedjes amuseerden Capiau herinnert velen aan de naoorlogse
„bonte avonden", die de luisteraars aan
hun toestel kluisterden, waarin de opkomende kleinkunst en de ontluikende, tipische Vlaamse (betere) humoristen een
belangrijk aandeel in hadden Plaat twee
omvat de meer uitgesponnen telefoongesprekken van Capiau Hoewel het fijn is
dat de konversaties op plaat vereeuwigd
zijn, IS het de vraag of het nodig was um
er twee CD's aan te wijden '
De dubbel-CD Harbalorifa - e e n titel
die zowel refereert naar het ter ziele
gegane, populaire radioprogramma van
de gewestelijke zender, als naar het
volkslied ter ere van hertog Jan I - wordt
door de Bob Boonsingers ingeleid Toch
missen wij op deze twee plaatjes een
aantal markante figuren die de omroep de
voorbije kwarteeuw mee kleur gaven Jan
De Wilde, Kris De Bruyne en Zjef Vanuyt-

sel, die vanuit Sint-Lukas in Schaarbeek,
samen met vele anderen de elektrische
kleinkunst lanceerden Wel op de CD's
staan leuke, kwaliteitsvolle fratsen en muziekjes van gewezen Brabant-medewerkers Luk Saffloer, Jan van Rompaey,
Frank Dingenen en Toone de Plekker
Ook een dertigtal kleinkunstenaars en
chansonniers, van Raspoet tot Van het
Groenewoud zijn met een, soms minder,
bekend liedje op de schijven vertegenwoordigd Even komen ook de BRT-Variété- en Jazzorkesten aan bod En dan is
er ook die zalige vertrouwde stem van
Julien Put, de sketch van Frank Dingenen
en Luk Saffloer over het wielertoerisme,
een Gordelreportage én het Gordellied uA
'89 van Will Tura Hier missen we weer de
suksesvolle opvolgers Clouseau, die uiteindelijk, met het aksentje van Koen, zeer
Brabants klinken
De Brusselse toets vinden we op de
vijfde CD Jan De Koster, alias Toone de
Plekker, en z'n Malou met hun sappige
sketchen, liedjes en tipetjes zorgen hier
voor verkwikkend luistergenot Plaatje vijf
wordt wellicht dé voltreffer van de reeks
Guido Cassiman en zijn dinamische
ploeg hielden het, bij het samenstellen
van dit overzichts, deze keer bij Nederlandstalige artiesten en medewerkers
Wellicht liggen er in diepe kasten van het
Flageygebouw nog kilometers klankbanden, met werk van anderstalige groten en
minder groten, te wachten op herontdekking Een ideetje voor 30 jaar Omroep
Brabant'
S.D.

(ts)
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TEATER

BUURTBEZOEDELING
Wie de Vlaamse Leeuwevlag toont en daarmee fascisme wil bedoelen weet van niet
beter en is dus dom of is te kwader trouw en
dat is nog erger. Dat gebeurde in het verleden regelmatig bij het Antwerpse Fakkelteater wel eens meer. Daarom waren wij erg op
onze hoede toen wij het stuk Chez Flo van
Pierre Platteau gingen bekijken. De vrees
voor een avondje ergeren zat er dus dik in.
Maar het waren wij die dit keer fout hadden
gedacht. Chez Flo is, alhoewel met helemaal
geslaagd, het voorzetten van een Vlaams
Blok-splegel, een stuk waaraan velen het
nodige plezier zullen beleven.

DE GROTE RENE
Platteau die opgroeide in Molenbeek en
Anderlecht en jarenlang het Antwerpse Zuid
bewoonde, had er geen moeite mee om zijn
stuk te zien verplaatsen naar Borgerhout
(Borgerocco), het Zuid, het Kiel, want tenslotte gaat zijn stuk over mensen. De mensen
van het café, Chez Flo.
Bij de aanvang zien we een televisieploeg
achter de goedgeklede politikus Lode (Bart
Van Avermaet is walgelijk goed) aanhollen.
(Er ging een rilling door de zaal, wanneer
men een bekend VB-gekozene meende te
herkennen.) Deze braakt de klassieke slogans uit, die het publiek goed kent: volksvreemde ratten bezoedelen onze buurt, drugpushers, hoeren, homo's,.. Dat moet nu maar
eens ophouden en Lode zal daar voor zorgen. De buurt moet worden geherwaardeerd
(wie is het daar niet mee eens ?), op mensenmaat (juist, ja) gebracht. De buurt moet terug
aan zijn oorspronkelijke bewoners worden
gegeven.
Lode is zelfs bereid daarvoor een pakt aan
te gaan met de padrino van de buurt, de
Grote René (Hans De Munter), ooit nog
handelaar in blanke slavinnen - (maar nu
komen de klanten zelf naar hier - grapje),
die hij probeert te chanteren om verkiezingsaffiches voor de partij op te hangen.

wat een stem!) die hij binnenhaalt om op te
treden met de travestie Jean Jean (Chris
Corens, die uit de chorus line van de musical
afdeling van het Koninklijk Ballet voor Vlaanderen recht in deze schitterende, eigenwijze
rol stapte), die in deze produktie een der
sterkste Marlene-vertolkingen ooit vertoond,
neerzet. Zij is verliefd op een Marokkaan, wat
Lode de zucht ontlokt: „En kon je geen
jongen van hier vinden?" En die moeten
allemaal om de beurt wel eens bij Tine (Daisy
Thys, een goede kabaretière, die soms een
voor deze rol te moeilijke tekst van Platteau
kreeg voorgeschoteld), madame kaka zijn,
een volkse jonge vrouw met een speciale
filosofie.

CHEZ FLO

PROPAGANDA

René is de baas van Chez Flo, waar de
oude dromer Michel (Arnold Willems, de
Nollete horen zingen en te zien dansen is een
gebeurtenis op zichzelf) de boel schoonhoudt, en daarmee worden ook lastige klanten bedoeld, en een beetje manusje van alles
speelt. Waar Jacqueline (Ariette Sterckx,
goed in haar rol, maar slecht bij stem), de ex
van René, het moet opnemen tegen het
ouder worden en het uit de gratie raken van
René, die zijn zinnen heeft gezet op de
zwerfster llja (Annemie Gils, wat een talent,
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Met Chez Flo schreef Pierre Plateau een stuk van deze tijd met veei rooltontwiltiieling en een ongevraagde speekselregen...

Aan het eind van het eerste deel, krijgt
Lode de gelegenheid om op een gemengde
Adolf/Benito-wijze
een
demagogische
speech af te steken die je - moest je niet in
het Fakkel zijn - kwaad zou doen weglopen.
En dat is een beetje de ambivalentie van dit
stuk, de sterke rol van Lode krijgt te weinig
wedenwoord, de VB-slogans krijgen zelfs de
kans om te blijven hangen, ze worden er dan
ook met een oorverdovend lawaai ingedramd, je wordt gehersenspoeld. En de eer34

ste rijen kregen er zelfs nog een speekselregen bovenop...
Als Lode in het stuk na de pauze, ieder van
de personages afzonderlijk probeert naar zijn
zaak over te halen, faalt hij jammerlijk, in
tegenstelling tot het eerste stuk, waar het
massa-appél resultaat opleverde. Het is hier
dat Platteau regelmatig ontspoort, het kan
ook de slappe regie van Mitta Van der Maat
zijn, maar het weze hen vergeven, want
zelden zagen we het VB zo'n mooi jasje
gepast.
Dit alles wordt in de vorm van een soort
muziekteater gebracht, waarbij enkele liedjes
zelfs hitkwaliteiten vertonen. Bijvoorbeeld
Niet voor mij bestemd, dat echter een slechte
vertolking van Ariette Sterckx meekrijgt, geef
dat aan A.M. Gils en je hebt een hit. De enkele
dansnummers zijn goed in scène gezet en
ondanks de te grote rookontwikkeling tijdens
de dreigende zwarte bende-scène zijn er
zelfs enkele mooie hoogtepunten te bewonderen.

IVIomos
- Chez Flo. Pierre Platteau. Nog tot 28
februari in het Fakkelteater (Rode Zaal).
Reserveren kan op 03/232.14.69 op weekdagen van 10 tot 17U.30, op zaterdag van
11 tot 15u. Speeldagen: iedere donder/
vrij/zater- en zondag.

MUZIEK
jj

BRAHMS: „IK SPREEK DOOR MIJN MUZIEK
Wat betekende de naam Johannes Brahms
voor mij toen ik amper iets wist van de
misterieuze wegen van de klassieke muziek '
Een vioolkoncert dat eindigde met een zigeunerwijs en waarvan de kenners zegden dat
het een koncert tegen de viool was, een Duits
Requiem dat ik ooit had horen zingen door de
Gentse Oratoriumvereniging en dat me diep
had ontroerd, en een paar simfonieen die me
bijbleven omdat ik de klank van de houtblazers zo karakteristiek vond
Geleidelijk aan heb ik ook de Brahms van
de volksliederen en de kamermuziek ontdekt
Ik zeg bewust geleidelijk, omdat Brahms met
de man is van de blikseminslag, Om van hem
te houden heb je tijd en geduld nodig Maar je
wordt voor je geduld beloond
Brahms ziet er op hel eerste gezicht wat
stug en in zichzelf gekeerd uit Hij is een
Noordduitser, hij heeft iets van de schilders
Die Brucke zoals Emil Nolde, met in zijn
vormgeving die streng klassiek is, maar in zijn
geaardheid die naar somberheid en weemoed neigt
Wie Brahms' boeiende persoonlijkheid wat
beter wil leren kennen, vindt in het boekje van
de uitgeverij Contact uit Amsterdam een
goede gids Persoonlijkheid, werk, discografie en getuigenissen maken de puzzel volledig
Brahms' tijd was een keerpunt het burgerdom ging heersen, de muziek verhuisde van
paleis en kerk naar de huiskamer Brahms'
tijd werd gedomineerd door Eduard Hanslick,
een ongenadig kritikus, die in zijn ijver om
Wagner te bevechten van Brahms een soort
tegenpaus maakte die hij met wenste te zijn
Brahms zelf was een autodidakt die boeken verslond, die onrustig was en naar rust
snakte, die gezelligheid zocht en vluchtte in
eenzaamheid, die zeer terughoudend was
om over zichzelf te praten, en, als hij dat
deed, sprak in termen als „Ik ben de onvnendelijkste aller musici", die aan zijn vaderstad Hamburg hing en toch van Wenen
leerde houden
Brahms was een man van trouwe vriendschap Zoals tegenover Clara Wieck, de weduwe van Robert Schumann Hij hield van
haar, was geremd en bang, maar bleef haar
genegen Zoals tegenover Hans von Bulow,
de grote dirigent Zoals tegenover Gustav
Mahler wiens werk hij konsekwent verdedigde En zoals tegenover Anton Bruckner over
wie hij zich scherp had uitgelaten en op wiens
begrafenis hij onopvallend aanwezig was,
„tenv;;/ tranen over zijn magere, reeds door
de dood getekende wangen zijn baard inrolden"
Toch kon deze schijnbaar sombere man
aardig uit de hoek komen en een kleurrijke
boutade was hem met vreemd „Zeg eens
waar dat prachtige notenpapier vandaan

komt", vroeg hij aan Max Bruch die hem fier
een werkstukje kwam tonen Of over Liszt en
dienst hofhouding „Ik zag al snel dat ik in
dat milieu met paste" Of tegenover Johann
Strauss op het ogenblik dat hij de partituur
van An der schonen blauen Donau onder
ogen kreeg „Dit is helaas met van Brahms"
Moet ik me van Brahms een beeld vorm e n ' Dan IS het dat van een robuust en
schuchter man met een groot hart, een groot
talent (dat hij wellicht zelf onderschatte).

evenzeer gedreven door kwelling als door
talent, en bang om na de negende van
Beethoven een simfonie te komponeren
Daarvan getuigen zijn woorden „Hef is me
vreemd te moede een reus als Beethoven
achter mij te horen marcheren"
W.D.B.
- Johannes Brahms Hans A Neunzig. Ultg
Contact, Amsterdam 300 fr

Zelfs! Als I Je!
Het! Van! De!
Daken! Wil!
Schreeuwen!

I^^^^^l

Mensen tiebben zorgen Dat is nu eenmaal

hebt We zoeken pratend met je mee naar inzicliten

menselijk Alleen zijn zorgen soms zo'n rem dat

en uitwegen En bezorgenje, als het nodig is, de kon-

je als mens helemaal
blokkeert En je diep
van binnen luid om

Tfilfi-Onthddl

lOfi

takten voor verdere hulp.

Praten is de eerste stap.

hulp schreeuwt Maar het voor de buitenwereld in-

Bel ons alsje in alle vertrouwen wil praten over

je zorgen en angsten Zonder drempelvrees Want

slikt. In die moeilijke momenten kan je 'n beroep

niemand die je naam of adres vraagt Niemand die

doen op Tele-Onthaal.

je ziet Je bent alleen met

Op het (nieuwe) telefoonnummer 106 vind je

iemand die luistert Voor

dag en nacht steun. We laten je er op jouw manier op

'n gesprek van mens tot

verhaal komen We luisteren naar wat je op het hart

mens.

AOA

Met medewerking van ( ^ K R E D I E T B A N K fotogravure Leleux zettenj Aanzet en dit blad

35

WIJ - 28 JANUARI 1993

BIOS

HET UUR
VAN DE
SCHILDPAD

DE LAATSTE DER MOHIKANEN

Van Alice Hoffman verscheen recent een
spannende triller onder de titel Het uur van de
scliildpad Het verhaal speelt zich af eind mei
in Florida, waar de hitte klam toeslaat en bij
mens en dier licht ontvlambare agitatie verwekt Behalve schildpadden en krokodillen
herbergt Florida een onevenredig groot aantal gescheiden vrouwen Lucy Rosen is er
een van Ze woont in het stadje Verity, schrijft
de In Memoriams voor de lokale krant, en
ruziet met Keith, de onberekenbare 12-jarige
zoon die ze tracht op te voeden
In Lucy's flatgebouw wordt een andere
gescheiden vrouw gruwelijk vermoord Haar
baby en Lucy's zoon Keith blijken na de
moord op raadselachtige wijze verdwenen te
zijn Lucy gaat samen met Julian Cash, de
vreemdste politieman van Verity, op zoek
naar Keith en de baby De twee vreselijke
honden van Julian Cash komen daarbij op
wonderlijke wijze van pas Langzaam wordt
duidelijk waarom het drama zich afgespeeld
heeft Maar wanneer het vermiste tweetal
gevonden is, komen de jongen en de baby
pas echt in levensgevaar
Een zeer onderhoudende Amerikaanse triller voor de lange winteravonden De filmrechten werden intussen voor 1 miljoen dollar
gekocht door Robert Redford
(pd|)
- Het uur van de schildpad. Alice Hoffman.
Ultg. Anthos, Baam, 1992, 210 biz, 690 fr.

HET WOORD VAN...
De verleden week aangekondigde lezingen van Hugo Van der Cruyssen
(WIJ,21 jan j I) handelen met allen over
Karel Jonckheere, maar telkens over
het werk van een andere dichter Na
Jonckheere kwam Andre Demedts aan
de beurt De volgende lezing, zondag 7
februari a s , zal poèzie van JL De
Belder behelzen
Nog even hennneren om 11u in de
raadszaal van het gemeentehuis te Lovendegem, vrije toegang en gevolgd
door aperitief.
Info: Poèzie Hardop, Kerstraat 5,
9920 Lovendegem (091/72.76.91)
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Deze week bespreekt Willem Sner een wel
biezondere film De laatste der Mohikanen
In het Internationaal Jaar van de Etnische
Minderheden krijgt deze prent een wel biezondere betekenis De WIJ-redaktie doet er
een schepje bovenop 70 lezers kunnen gratis naar deze film

Thiefmet James Caan, zijn eerste langspeler,
dra gevolgd door The Keep, een gotisch
horror verhaal Tussenin werkte hij aan de TVserie Crime Story en stak een handje uit aan
Band of the Hand, een aktiefilm In 1985
draaide Mann Manhunter, gebaseerd op de
tnller Red Dragon van Thomas Harns

DE AUTEUR

DE HOOFDROLSPELER

James Fenimore Cooper (1789-1851) studeerde aan de Yale universiteit, diende vervolgens bij de marine en wijdde zich daarna
aan de literatuur Hij werd een belangrijk
vertegenwoordiger van de beweging die
streefde naar een nationale literaire traditie
HIJ werd vooral bekend door zijn romantische, historische romans over het indianenleven en de prairie Zijn scherpe sociale inzichten en zijn behandeling van de spanning
tussen de klassen in het begintijdperk van de
VS, maakten hem tot een suksesvol auteur
Zijn roem begon in 1821 met The spy, een
roman die zich afspeelt tijdens de Amerikaanse Revolutie
Beroemd zou hij echter worden met de
figuur van woudloper Leatherstocking, die hij
uitwerkte in vijf boeken The pioneers (1823),
The last of the fi/lohicans (1826), The prairie
(1827), The pathfinder (1840) en The deers/ayer (1841)
De laatste der ti/lohikanen werd herhaaldelijk verfilmd in 1920 door Maunce Tourneur
met Wallace Beery als Magua, in 1932 door
B Reeves Eason met Ford Beebe, in 1936
door George B Seltz met Randolph Scott, in
1952 als The last of the redskins door G
Sherman en met Jon Hall, in 1956 als een
Kanadese TV-sene met John Hart, in 1965
een Italiaans/Duits/Engelse co-produktie als
La Valle delle ombre rosse door Harald Reinl
met Joachim Fuchberger, een spaghetti- en
sauerkraut-western, die toen al bewees dat
Europese eenheidsworst met te vreten is, in
1973 door David Maloney met Kenneth Ives
(TV), in 1977 door James L Conway met
Steve Forrest (TV)

DE REGISSEUR

~

Regisseur Michael Mann schreef ooit de
drie eerste afleveringen van Starsky and
Hutch, schreef zes afleveringen voor Police
Story en regisseerde in 1979 The Jericho
Mile, met Peter Strauss als atleet in de
Folsom-gevangems Hij maakte ook diverse
afleveringen van Miami Vice en Made in LA
en verdiende zijn tweede Emmy met de minisene Drug Wars the Camarena Story Vervolgens schreef en regisseerde hij de triller
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De in Londen geboren Daniel Day Lewis,
zoon van dichter C Day Lewis en aktrice Jtll
Balcon, maakte zijn filmdebuut op twaalflarige leeftijd, met een piepklein rolletje in Sunday, Bloody Sunday (1971), om dan in het
teater terecht te komen Eerst bij de Bristol
Old VIC Theatre Company, later bij het Little
Theatre, eveneens in Bristol De BBC ionkte
met een hoofdrol in het televisiedrama How
many miles to Babylon, hij deed het zo goed
dat niemand hem nog durfde te vragen, uit
angst voor zijn prijs Resultaat werkloos
Dan klopte het Londense West End aan om
een rol over te nemen in Another Country,
een baan die hem acht maanden brood
verschafte en een bijrol in Roper Donaldson's
film The Bounty (1984), met opnamen in
Tahiti Lekker bruingebrand mocht hij rollen
vertolken in Romeo and Juliette en A midsummer night's dream bij de Royal Shakespeare Company Volgt de rol van een homofiele niksnut in My beautiful laundrette en die
van een Edwardiaanse zwakkeling en snob in
A room with a view, twee rollen die hem de
prijs voor de beste tweedeplansakteur van de
Newyorkse kritici opleveren Volgt de flop
Stars and bars en een televisierol als Franz
Kafka in The insurance man van de BBC En
dan volgt het succes fou met de glansrol in de
schitterende film van Philip Kaufman naar het
boek van Milan Kundera De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan
Wie had gedacht dat Lewis het voorlopig
erg moeilijk zou hebben om weer zo'n hoogtepunt uit te zoeken, had het fout My left foot
lag reeds ergens op hem te wachten Met de
inleving in de rol van de gehandikapte Chnsty
Brown leverde hij een prestatie waarop iedere akteur jaloers mag zijn en op de Oscar die
hij ervoor kreeg Dan verhuurde hij zich even
om het obscure Eversmile New Jersey in
Argentinië te draaien en keerde terug om
Hamlet op de Londense planken te zetten
Intussen nam hij ook de Ierse nationaliteit
aan In Ierland, zijn land van keuze, draait hij
ook zijn volgende film, in een regie van JimMy left foot-Sheridan

BIOS
Munro (Maurice Roeves) af te leveren: Cora
(Madeleine Stowe) die hij hoopt te trouwen
en de jongere Alice (Jodhi May). De verkenner die hen is toegewezen, de Huron-indiaan
Magua (Wes Studi in een magistrale vertolking) laat hen echter in een hinderlaag lopen,
want hij heeft de dood van Munro en diens
nageslacht gezworen. Maar de Mohikaan
Chingachgook (Russel Means) samen met
zijn zoon Uncas (Eric Schweig, iemand om te
blijven volgen) en zijn aangenomen blanke
zoon Hawkeye (Daniel Day Lewis weer grandioos), alledrie woudlopers die in vrede met
de blanke nederzetters leven, redden de
majoor en de twee meisjes. Ze zullen het
drietal begeleiden naar het fort. Op hun tocht
bemerken ze dat de Fransen, geholpen door
de Huron-indianen, bezig zijn alle Engelse
kolonisten om zeep te brengen. Wanneer ze
het fort bereiken, blijkt dit te worden belegerd
door de Fransen. Ze dringen door de linies
heen en bereiken ongedeerd het fort, waar de
situatie steeds maar hopelozer wordt.
Midden dit inferno groeit de liefde van Cora
voor Hawkeye en deze van Uncas voor Alice.
Major Duncan voelt de koude wind van Cora
en verraadt Hawkeye, wanneer deze een
aantal meevechtende kolonisten aanraadt
om hun eigen huis te gaan verdedigen. Maar
net voor Hawkeye voor de militaire rechtbank
zal worden gedaagd, gaan de Fransen tot het
eindoffensief over. De Engelsen geven zich
over, maar Magua heeft gezworen dat zijn
tomahawk rood zal kleuren...

DIT MAAKT ONS BIEZONDER BOOS
Nadat „de roodhuiden" eerst bij bosjes werden uitgeroeid, in reservaten
opgesloten, in films en strips fout werden voorgesteld worden ze tot op
vandaag nog misbruiict voor dubieuze reklamedoeleinden. 1993 werd door de
UNO uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Inheemse Volkeren omwille van
het schrijnende onrecht dat de inheemse volkeren - 5 procent van de
wereldbevolking - nog steeds wordt aangedaan. Hierboven een recent
voorbeeld. Zo'n reklamepanelen, die de Brusselse straten „sieren", maken ons
biezonder boos!
(foto J. Van der Perre)

DE FILM
De kombinatie J.F. Cooper (en het scenario van Philip Dunne van de schitterende
1936-versie), Michael Mann en Daniel Day
Lewis, levert een spetterend vuunwerk in De
laatste der Mohikanen. Deze film over de
Frans-Engelse oorlog over Kanada zou van
J.J. Annaud kunnen zijn. Alles in deze ietwat
trage film - maar het leven was trager en
harder in die dagen van 1757 - is goed
gedoseerd: avontuur, liefde, dood, haat, de
eerbied voor de natuur.
Het verhaal begint bij Majoor Duncan (Steven Waddington) die aan het hoofd van een
regiment Engelse soldaten naar Fort Williams
rijdt, om daar de twee dochters van kolonel

Alles leidt naar een bloedige, brutale maar
groots opgebouwde finale, met de gang die
we als jongen achter die grote waterval
droomden, met minitieus geregisseerde oorlogstaferelen, waarbij we met de kamera de
ronddraaiende tomahawk volgen op zijn weg
naar een vijand; of de baan van een kogel.
Deze avonturenfilm is een ode aan de
vrijheid en de zelfbeschikking van de mensen. De boodschap van J.F.Cooper uit 1826
is zo fris als ze ooit is geweest.
Willem Sneer

70 WIJ-LEZERS GRATIS NAAR
DE LAATSTE DER MOHIKANEN
Het weekblad WIJ heeft 70 (35x2)
vrijkaarten voor De Laatste der Mohikanen. De film gaat vanaf nu vrijdag 29
januari over heel Vlaanderen in omloop.
- 50 (25x2) vrijkaarten voor de voorstelling in zaal Metro, Anneessensstraat
(De Keyserlei) in het centrum van Antwerpen.
- 20 (10x2) vrijkaarten kunnen gebruikt worden in de rest van Vlaanderen.
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Wie interesse heeft voor zo'n vrijkaarten stuurt een gele briefkaart naar redaktie WIJ, Barrikadenplein 12 in 1000
Brussel. Fax kan ook: 02/217.35.10 .
Erbij vermelden: Antwerpen of Vlaanderen.
Met dank aan Antwerpse Kinemadiensten (dhr. Willy Magiels) en Independent.
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SPORT

GEDEELDE ERGERNIS
HIER EN OVER DE OCEAAN
EZERS en... ministers zoeken
met vereende kracfiten naar de
oorzaken van het liooliganlsme.
Het wekte dan ook nauwelijks
verwondering toen Louis Tobback vorige week zijn klassiek
wordende knuppel in het hoenderhok gooide. De grote klubs
zouden het voetbalvolk hebben
opgedeeld in klassen en standen. De geweldenaars in hun bewaakte kooien achter de goal. De brave
burgers in de tribune. De invite's in de loges
en de business seats.
Het zou allemaal bijdragen tot de ontaarding en desintegratie van de populairste van
alle balsporten.

L

MADAMMEN
IN BONTJAS
Louis Tobback kan zijn beweringen natuurlijk onmogelijk hard maken. Hij kan niets
„bewijzen". Zoals de grote klubbestuurders
hun vermeende gelijk evenmin met argumenten kunnen onderbouwen. Maar er zit
een kern van waarheid in de woorden van
de minister van Binnenlandse Zaken. Het
voetbalvolk is niet langer één. Er werden
scheidingslijnen getrokken die wellicht nooit
meer kunnen worden uitgeveegd. De brave
betalende toeschouwer heeft daar aanvankelijk niet op gereageerd. Hij was verbluft en
voor een stuk ook overdonderd. Wat een
weelde, wat een lukse achter dat glas. Heren In hemdsmouwen met een glas champagne in de hand. Kirrende dames die na
vijfenveertig minuten denken dat de wedstrijd voorbij is en al ongerust uitkijken naar
hun bontjas...
We stellen het nu natuurlijk ekstreem
maar toch. Wie het voor twintig jaar had
durven voorspellen zou goed gek zijn verklaard.
De lezer mag zich niet vergissen: we
zitten echt niet te wachten op de verdwijning van de luksekoolen in onze stadions.
Maar het moet duidelijk zijn dat de welstand van ons topvoetbal artificieel is. We
zijn er ook van overtuigd dat veranderingen
zullen intreden. Omdat we weten dat steeds
meer betrokkenen - en daarmee bedoelen
we dan betalenden - zich in de ekonoWIJ - 28 JANUARI 1993

Volgens Tobback dragen de topklubs bij tot de ontaarding op de voetbalvelden
door liun opdeling van het publiek in bewaakte kooien, tribunes, business seats
en loges. Op de foto tracht keeper Verlinden de supporters in de Brugse kooi te
bedaren.
(foto vum)
Er roert wat in de voetbalwereld.
De iezersbrieven in de kranten
liegen er niet om. De Gouden
Schoen van Philippe Albert wordt
aangevochten en de daarbij aangevoerde argumenten zijn niet
allemaal waardeloos. Anderlecht
wordt gehekeld om zijn houding
in de zaak rond de te herspelen
wedstrijd op Racing Genk. Het
ontslag van Peruzovic en de
reaktie van KV Kortrijk op het
onzindelijke vertrek van trainer
Boskamp richting Anderlecht
hebben de geloofwaardigheid
van de voetbalsport nog meer
aangetast. De Brusselse topklub
ieeft Inderdaad ver verwijderd
van het gewone voetbalvolk.
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misch moeilijke tijden vragen stellen. Het
nieuwe is er inmiddels af. De bedrijven hebben de rondgang bij hun kliënteel al meer
dan eens gemaakt. Men wil zich nog wel
eens laten uitnodigen maar dan nog enkel
voor de almaar zeldzamer wordende topwedstrijden.

DE LOL IS ER AF
Het gelukkige toeval bracht ons vorige
week in kontakt met de manager van een
bedrijf dat in vele Belgische stadions loges
of seats heeft gehuurd. Hij sprak geen entoesiaste taal.
„De lol is er af. Voor onze gasten en voor
onszelf. Aanvankelijk haakte ons personeel
gretig in op de nieuwe initiatieven. Men
wilde er graag bij zijn. Maar dat is veranderd. Elk weekend van huis om alleen maar
wat goodwill te kweken. Dat kon niet blijven

duren Naast de huurprijs, de veel te dure
maaltijden en de konsumpties moeten nu
ook al onkosten en vergoedingen worden
uitbetaald aan het eigen personeel Het gaat
immers met om een okkasionele bijkomstige inspanning Het is een sisteem geworden De rekeningen lopen echt hoog op en
met bij ons alleen We zijn er mee bezig
Ik durf er met aan denken wat er zal
gebeuren wanneer de dag aanbreekt dat de
in voetbalstadions gemaakte kosten met
langer voor honderd percent fiskaal aftrekbaar zullen zijn Het is eigenlijk dansen op
een dunne koord Vooral de klubs uit de
middenmoot zullen dit spoedig en/aren
Maar ook de groten zijn met onaantastbaar
Daar is nog bijgekomen dat recent wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat
de return van sponsoruitgaven achter alles
weinig voorstelt Die dure kantelende publiciteiten Shirtreklame
We dachten er aan terug toen we vrijdag
in Het Nieuwsblad de slotbijdrage over de
Sport in de States lazen Het vlotte leesstuk
van Frangois Colin begon overrompelend
HIJ citeerde Howard Cosell, de peetvader
van de kwaliteitssportjoernalistiek in de Verenigde Staten „Alle romantische bespiegelingen rond sport zijn volslagen belachelijk
geworden Geld en televisie maken alles
kapot Er zijn geen etische normen meer
Sport IS in de eerste plaats een middel voor
de rijken om belastingsfaciliteiten te venverven en nog meer winst te maken "
Daar blijft het met bij Cosell gaat fel tekeer maar zijn ergernis is voelbaar oprecht
De bestuurders van het American Football
- met te verwarren met soccer, waaronder
,,ons" voetbal wordt verstaan - bindt hij
genadeloos aan de schandpaal „Een bende oligarchen die een monopolie runnen
dat in strijd is met alle wetten van dit land
Hun macht en invloed is echter enorm Hun
hypocrisie even groot De ene dag beroepen ZIJ zich op de vrije markt, de volgende
keer schreeuwen ze dat football een uniek
bedrijf is dat een uitzonderingssituatie behoeft " Ook over de sportjoernalistiek in zijn
land heeft Cosell een uitgesproken mening
„De sportjoernalisten schieten in dit land
danig tekort in hun verplichtingen ten opzichte van het publiek De televisiezenders
willen de belangrijkste wedstrijden naar zich
toehalen en gaan dagelijks naar bed met
bonds- en klubleiders om de uitzendrechten
te krijgen Normale joernalistiek is onmogelijk geworden "

' DRASTISCHE TAAL
We willen met zover gaan te beweren dat
we er in ons land met beter aan toe zijn
Maar het zou met de eerste keer zijn dat
Amerikaanse toestanden bij ons met vertraging realiteit worden Heeft Hugo Camps in

zijn almaar doorzichtiger wordende televisiepraatjes nog met ongeveer al de Belgische
bondsbestuurders omhelsd en bewierr o o k f Om maar te zwijgen over de Masters
of the Game Een reeks die slechts bij hoge
uitzondenng enig niveau haalde en allerminst uitblonk door onginaliteit Worden we
nu ook met verondersteld wild te reageren
op „the fight of the night' Cosell, die zegt
dat hl] zijn loopbaan in hoofdzaak aan zijn
bokskommentaren heeft te danken, stelt onomwonden „Boksen zou met mogen bestaan in een geciviliseerde wereld De bokssport heeft van zijn grootste atleet (Muhammed All) een wrak gemaakt" Zijn konklusie
IS dan ook vernietigend „Ik was gedurende
bijna 25 jaar de grote boksspecialist van
ABC, maar heb de sport de rug toegekeerd

omdat ik er met meer mee geassocieerd
wilde worden Aanvankelijk was ik slechts
tegen het professionele boksen gekant en
bleeft de sport verslaan bij de Olimpische
Spelen Ik kwam echter tot het besef dat het
onmogelijk was het boksen te zuiveren en
zie dan ook maar een oplossing afschaffen "
Drastische taal Zeer zeker Maar het wil
wat zeggen wanneer deze woorden uit de
mond komen van een om zijn integriteit
gevierd man die alles heeft meegemaakt en
die aan de sport zijn eer en zijn rijkdom
heeft te danken De lezer moet er maar
eens over nadenken wanneer het zo uitputtend waait op deze winterse avonden
Flandrien

VERSTANDSHUWELIJK
De kabel wordt binnenkort een sportzender armer Het bericht werd tussen neus en
lippen meegedeeld maar kan gevolgen hebben voor de sportwereld Eurosport, een
huwelijk van de kommcerciele zender TF1 en
een aantal openbare omroepen die deel
uitmaken van de Eurovisie, gaat samensmelten met het sportnet van Sky Channel Een
verstandshuwelijk omdat beide zenders al
geruime tijd zware verhezen lijden en de
sportbonden door het onderlinge opbod bij
het venwerven van de uitzendingsrechten
almaar dnester en veeleisender worden Aan
die mateloze geldzucht zal door de praktijk
een „halt" worden toegeroepen Want er
mag geen twijfel over bestaan de belangstelling voor sport op televisie is door het
oeverloze aanbod „permanent dalende"

PRAKTIJK
In de praktijk van het verkeer tussen televisiestations en sportbonden leven trouwens
nogal wat paradoksen ondanks de kijkcijfers
teruglopen worden de omroepen - kommerciele en andere - bereid gevonden almaar
hogere uitzendrechten te betalen Waarom"?
Een precieze, sluitende verklanng kan met
worden gegeven Omdat men de konkurrentie de uitzending met wil gunnen ' Mogelijk
Omdat andere televisieprogramma's ondanks alles nog meer kosten' Misschien Of
wellicht Omdat sportuitzendingen de zich in
hun legitimiteit bedreigd voelende openbare
omroepen toch een minimale kijkdichtheid
waarborgen' Waarschijnlijk In dit kader
moet ook het bestaan van internationale

39

sportzenders worden gesitueerd Eurosport
IS ,,de aanvulling, het komplement" van die
openbare omroepen die zich via de Eurovisie
een standplaats op de op hol geslagen markt
van de uitzendrechten proberen verzekeren
Veeleisende sportbonden (het IOC inbegrepen) verlangen steeds meer exposure

MONOPOLIE
Eurosport zond tijdens de jongste winteren zomerspelen 24 uur onafgebroken strijd
om de Olimpische medailles uit In vier talen
Het Engels, het Frans, het Duits en het
Nederlands De kijkcijfers lagen op zichzelf
met hoog natuurlijk maar door de optelling
van de getallen in de verschillende landen naar het heet wordt er in de Benelux, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Ierland, Spanje, Portugal en de vroegere Oostbloklanden uitgezonden - wordt toch nog
respektabel geskoord
Het „gefusioneerde' Eurosport venwerft
voorlopig een monopolipositie op de markt
Het zal zich fermer en zelfbewuster kunnen
opstellen in de diskussies met de rechtenverkopers
Misschien zal Eurosport binnenkort méér
te bieden hebben dan enkel maar tennis
Mogelijk wordt het aanbod verrijkt met (nog)
meer voetbal, meer golf, meer autosport
Misschien wordt er ooit werk gemaakt van
een volwaardige nieuwsdienst Misschien
Want de eigenaars, de feitelijke geldschieters, zijn heuse kommercanten die nooit
zullen investeren m een bodemloze put Dat
IS door de jongste ontwikkelingen duidelijk
bewezen
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TELEVISIE

ZATERDAG 30 JANUARI

ZONDAG 31 JANUARI

MAANDAG 1 FABRUARI

TV 1
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale,
reportagemag , 12 30 Affiche, kuituur, 13 55 The
quiet man, film, 16 00 Première Film & Video,
filmnieuws, 16 30 TV1 Top 30; 17 00 Kelly, jeugdsene, 17 25 Sleutel, jeugd aktua, 17 50 Musty,
tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10
Gered door de bel, komische serie, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, Oost-Vlaanderen en Gran Canana, 1915 Joker- en lottotrekking; 19 30
Nieuws.
20 00 R.I.P., komische serie
20 30 The whereabouts of Jenny, TV-flIm
2210 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Lieve nichtjes, film

TV1
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, klassiek,
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmiddag; 1315 Derde draak, jeugdfilm, 14 30
Knettergek, jeugdserie, 15 00 Spit McPhee,
jeugdserie, 16 00 1 voor Iedereen, familieprogr ,
17 00 Cordon Blue, kulinair mag , 17 30 Beestenbos is boos, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00
Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische serie,
18 35 1000 sekonden, spel- en kookprogr 19 00
The Cosby Show, komische sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
19 45 Sportweekend
20 30 F.C. De Kampioenen, sene
21 00 De zomer van '45, sene
22 00 De Pré Historie, Marline Tanghe
22 30 Vandaag
22 50 Ziggurat, kunstprogr

TV1
14 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevisie, 14 30 Project Egypte, schooltelevisie, 15 00
The beastmaster, film, 17 00 Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje, 17 30 David de kabouter,
sene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, spelprogr ,19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie
20 25 The Raven, aktiesene
21 15 Alle 5, wetensch mag
21 50 TV 1 - Denksportkampioen, spelprogr
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
12 00 KInder-ateiier, kinderprogr
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek
21 00 Vuurvogel 1, Placido Domingo
22 30 Vuurvogel 2 : Belgische vertolkers, klassiek
22 40 Vuurvogel 3: De dans onsprongen, ballet
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 The girls on the beach, film,
14 40 Heli's Island, film, 16 25 Super Nintendo,
telefoonspel, 16 30 The new adventures of Davy
Crockett, avonturensene, 16 55 Super Nintendo;
17 00 Super 50; 17 55 Super Nintendo; 18 00
Nieuws, 18 05 Zorro, avonturensene, 18 25 Tekenfilm; 18 30 Jungleboek, gezinsserie, 19 00
Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr
21 30 Positive i.D., film
2315 Nieuws
23 35 VTM Sport
23 45 The heroes, 2de deel TV-film
Ned. 1
07 30 Alles kits, kinderprogr, 15 53 Nieuws;
16 00 Nieuws; 16 05 Een droom van een tuin,
tuinkursus, 16 27 Heb Ik iets gemist?, hoogtepunten, 17 14 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle,
woordspel, 1815 Sesamstraat, beesten, 18 30
Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de boswachter; 19 00
Superster mannen, sportspecial, 20 00 Nieuws.
20 25 CIske de rat, film
22 18 Fawlty towers, komische sene
22 56 Karel, praatshow
23 45 Escape from Alcatraz, film
Ned.

2

10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 15 35 Blinde hartstocht, serie, 16 00 Nieuws; 1610 Samson, kinder
mag, 16 45 B.O.O.S., jeugdmag , 17 15 Top 40;
18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, modemag , 1 8 50
Step by step, 19 20 Melrose Place, gezinssene
20 10 Masquerade, film
21 40 Zaterdagavondcafé, komische serie
22 10 Casino Royale, spelshow
22 35 Joy in love, erotische serie
23 05 Skybound, luchtvaartsene
23 30 Countdown late, popmag
Ned. 3
08 53 Nieuws, 15 00 Studio Sport; 17 31 De grote
meneer kaktus show, kinderprogr, 18 00
Nieuws; 18 20 Vroege vogels, natuurmag , 18 52
Llngo, woordspel, 19 23 Koko Flanel, komische
sene, 19 50 Flying doctors, sene,
20 40 Zeg 'ns AAA, komische sene
21 07 Sonja op Zaterdag, praatprogr
22 00 Nieuws
2215 Studio sport

—
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TV2
13 40 Antonius Herentals-Hatavoc, volleybal
13 55 WK Veldrijden in Bordenone, rechtstreeks
VTM
08 30 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-magazine,
13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag , 1 4 00 Hardcastle & McCormick, misdaadsene, 14 50 Secret
of my succes, film, 16 40 Fonz and the Happy
Days gang, tekenfilm, 17 05 Star trek, the next
generation, sene, 17 50 VTM-sport; 18 00
Nieuws; 18 05 De kinderakademie, showprogr ,
19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Het Gouden Oog, verslag uitreiking
22 20 Tussen de lijnen, sportmag
Ned. 1
11 00 Eucharistieviering; 11 56 iOS magazine;
15 22 De rest is stilte; 15 53 Nieuws; 16 00
Nieuws, 16 05 Kerkdienst; 17 03 Wilde Ganzen,
17 05 Opium, kunst en kuituur, 17 30 Jonge mensen op het concertpodium, klassieke muziek,
1815 Sesamstraat, eten, 18 30 Nijntje, tekenfilmsene, 18 35 1 for U, jonge televisiemakers, 19 00
Abdijen in West-Europa, dok serie, 19 27 Natuur
in eigen land, dok , 20 00 Nieuws.
20 15 Waku Waku, spelshow
20 48 Ook dag nog, konsumentenshow
21 36 Brandpunt, aktualiteiten
Ned. 2
1415 Aktuei, Turkse aktualiteiten, 14 45 Spiege
verkeerd, mediaprogr , 15 30 Nooit tevreden over
mijn kind, dok , 16 00 Nieuws; 16 05 Nieuw burgerlijk wetboek, teleac, 1610 Omgaan met
stress, teleac, 16 40 Praktijkdiploma informatika,
teleac, 17 10 De Victoriaanse bloementuin, teleac, 17 15 Blinde hartstocht, sene, 17 40 Knoop in
je zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws, 18 10 The Ateam, aktiesene, 18 56 Candid camera, verborgen
kamera, 19 16 TV-dokter, 19 20 Strip en Cartoonteekenen, teleac
19 56 2000 Maiibu Road, dramasene
21 29 Tros Aktua in bedrijf, sociale werkplaatsen
22 25 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, teleac
Ned. 3
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
20 46 The Powers that be, sene
21 15 Prima vista!, kultureel mag
22 16 VPRO's TV-teater: De sterke stam, teater

40

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevisie, 19 30 Het Capltool, sene,
19 53 Benny Hill, kolder
20 00 Uitzending door derden
21 00 Bijdehand, hobbymag
21 30 Nieuws
22 05 Nachthaviken, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling;
13 50 Cheers, komische sene , 1 4 1 5 The power,
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty,
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip
Club; 17 00 Tekenfilm, 17 05 Happy Days, sene,
17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr,
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 De kotmadam, komische sene
21 10 Beverly Hills 90210, sene
22 00 Telefacts, aktualiteiten
22 45 Nieuws
23 05 Odd Couple, sene
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag ,17 01 Heb ik iets gemist ?,
terugblik, 17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, feest, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het
klokhuis; 18 58 Weg van de snelweg, Thunngen,
19 26 Help, sene, 20 00 Nieuws.
20 26 Oude liefdes, spelprogr
21 21 Hier en nu, aktualiteiten
22 01 Uit de school geklapt, sene
22 28 Het Faberikaat, belevenissen
22 53 Document: Tien jaar later, dok
Ned.

2

18 20 Special adventure, avontuurlijk mag , 18 58
Candid camera, verborgen kamera, 1917 Tax
free, komische sene, 19 47 Ojevaarsjo, voor
ouders en opvoeder
20 18 Love letters, serie
21 51 Tros Aktua, aktualiteiten
22 18 Wegwijzer, verkeersspotje
22 22 Voor de grap, kabaret
22 51 Het elfde uur, praatprogr
23 41 Nieuws
Ned.

3

20 22
21 05
22 00
22 15
22 30
23 00
23 19

40 Minutes, dok
Lolapaloeza, vrijzinnig mag
Nieuws
Studio sport joernaai
Nova, aktualiteiten
Den Haag Vandaag
Kreatlef met kurk, teleac

TELEVISIE

DINSDAG 2 FEBRUARI
TV1
14 00 La vie quotidienne, schooltelevisie, 14 30
Lernexptress, schooltelevisie, 15 00 Romance in
Manhattan, film, 17 00 Grensstad, westernsene,
17 25 Duupje; 17 30 Beestenbos is boos, tekenfilmserie, 17 55 Til< Tal<; 18 00 Nieuws; 1810
Mooi en meedogenioos, serie, 18 35 Top score,
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, spelprogr
20 30 Zel«er weten ?, praatprogr
21 30 NV De Wereid, reportagemag
22 00 i.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 La vie quotidienne, schooltelevisie, 1915 Lernexpress, schooltelevisie, 19 30
Het Capitooi, sene, 19 53 Benny hlill, kolder
20 00 Cordon Bleu, korstdeeg
20 30 Kijk uit!, verkeerstips
20 35 National geographic. Bah, meesterwerk van
de goden
21 30 Nieuws
22 00 Melo Meio: De wereid van Ludovic, filmsene
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthfiie, dok , 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
Tekenflim; 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, spel
20 30 Bompa, sene
21 00 Medisch Centrum West, sene
21 50 Melrose Place, gezinssene
Ned.

1

15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Service Salon, middagmag , 1717 Land in zicht,
toenstische zoektocht, 17 45 Boggle, woordspel,
1815 Sesamstraat, wassen, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 De hoogste
versnelling, automag ,19 29 Growing Pains, sene , 20 00 Nieuws
20 26 Pleidooi, advokatensene
21 21 Avro Teievizier, aktualiteiten
22 00 Birds of a feather, komische sene
22 33 De stoei, praatprogr
23 16 Cheers, komische sene
23 42 Een droom van een tuin, tuinkursus
Ned.

2

19 50
20 20
21 30
22 00
22 35
23 25
23 55
00 00

Married with children, sene
All you need is love, koppelspelprogr
In de Vlaamsche Pot, komische reeks
Nieuwslijn, aktualiteiten
Berg, praatprogr
Schoner produceren, teleac
Konsumenten en milieu, teleac
Nieuws

Ned.
20 36
21 22
21 49
22 00
22 15
22 30
23 00

3
Europoiis, Leipzig
Sessies, komische sene
Egoii, animatiefilm
Nieuws
Studio sport joernaai
Nova, aktualiteiten
Den Haag vandaag

WOENSDAG 3 FEBRUARI
TV1
14 30 Het grote land der kleintjes, jeugdfilm,
16 30 Samson, kinderprogramma, 17 30 Postbus
X, jeugdsene, 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 Married with children, komische reeks
20 25 Derrick, misdaadsene
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Vandaag
22 55 Geschiedenis van de Islam, dok sene

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, kompu
terreeks, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 Benny
Hill, kolder
20 00 Sportavond, Olimpisch jaaroverzicht
21 30 Nieuws
22 00 Fight of the night, boksmag
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 14 00 Woensdagmiddagcartoons ; 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, spelprogr
20 30 Copy Copy, serie
20 55 The dawning, film
22 35 Nieuws
22 55 Hill Street blues, politiesene
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag , 1 7 02 Het gezicht van
Nederland; 1716 NCRV-klassiek, 17 45 Boggle,
woordspel, 1815 Sesamstraat, gaten, 18 30
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 Frida,
jeugdsene, 1916 Billy, jeugdfilm, 19 29 Land in
zicht, zoektocht 19 50 Politieke partijen; 20 00
Nieuws.
20 28 A murder of quality, film
22 16 Megabrein, kenniskwis
22 56 Zon, strans & C, Israel
23 39 Beppie, sene
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Het kleine
huis op de prairie, gezinssene, 16 53 Kinderkrant ; 17 23 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 1819 Ik weet het beter,
spelprogr, 18 47 50 kamers, jongerenprogr ,
1915 Testpiloot, dok sene, 19 40 De stelling,
diskussieprogr , 20 16 Peter, sketch
20 22 Politieke partijen
20 30 Studio sport
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten
22 30 Antenne: de cholesterol faktor, dok
Ned.

3

1818 Dubbeldekkers, komische sene, 18 43 Da's
lachen, tekenfllmpjes, 19 02 Lingo, woordspel,
19 30 Brand Meester!, dramasene
20 26 Per sekonde wijzer, spelprogr
21 10 Dossier Weerwerk, de zaak Rijntjes
21 33 Oost-Eurpa: Polen, dok sene
22 00 Nieuws
2215 Studio sport
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag, aktualiteiten
23 20 Law and order, misdaadsene
00 05 Museumschatten
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DONDERDAG 4 FEBRUARI
TV1
14 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevisie, 14 30 Projekt Egypte, schooltelevisie, 15 00
Fort Apache, SF-film, 17 00 Grenssad, westernsene, 17 25 Duupje, kindersene, 17 30 Saartje en
Sander, tekenfilmsene, 17 40 Prikballon, kindermag , 1755 Tik Tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi
en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Schwarzwaldklinik, ziekenhuissene
20 45 Matlock, advokatensene
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden
23 10 Verre vruchten, Ivoorkust

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Een dag uit het leven van
een kind, schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi,
sene, 19 53 Benny Hill, kolder
20 10 Couleur Locale, reportages
20 30 Tekens: Bernhard Helsig, portret
21 30 Nieuws
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws
22 30 De avonden, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthfiie, dok , 14 15 The power, the passion, sene, 14 40 Webster, serie, 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, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00
Nieuws; 19 30 Familie, spelprogr
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 Tien om te zien, show
21 30 Jambers, seminaristen
22 15 Hunter, misdaadserie
23 10 Nieuws
23 30 The Young Riders, westernsene
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service
Salon, 17 06 De stoel, praatprogr , 17 45 Boggle,
woordspel, 1815 Sesamstraat, mooi/lelijk, 18 30
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 De
historie van de Nederlandse popmuziek, 19 28
Ted' familiespel, spelshow, 20 00 Nieuws.
20 25 Jessica Fletcher, sene
21 15 Kenmerk, aktualiteiten
21 51 Versieren, dok sene
22 17 Vesuvius, dok
Ned. 2
17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 19
Ik weet niet beter, spelprogr , 1 8 47 Hobby-tv,
info, 1915 Black Beauty, jeugdsene 19 40 Was
getekend; 19 54 Overal en nergens de Rijkshemelvaartdienst, dok
20 27 De ramp van 1953, dokudrama
21 20 Het ziekenhuis, urologie
21 58 De straat is mijn huis, dok
22 31 882882, kijkers reageren
Ned. 3
20 12 Rhythm & blues, komische sene
20 40 Bureau Kruislaan, sene
21 09 De verleiding, rond reklame
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaai
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 20 Een eiland in Frankfurt, dok
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 5 FEBRUARI
TV1
14.00 La vie quotidienne, schooltelevisie; 14.30
Een dag uit het leven van een kind, schooltelevisie ; 15.00 Cohan and Tate, film; 17 00 Grensstad,
westernserie; 17.25 Duupje; 17.30 De Freggels,
poppenserie; 17.55 Tilt tal<; 18.00 Nieuws; 18.10
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Top Score;
19.00 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30
Nieuws.
20.00 Het park, serie
20.30 De droomfabriek, wensen in vervulling
21.45 Slissen en Cesar, serie
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, serie

TV2
18.50 Nieuws; 19.00 Projekt Egypte, schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 Benny Hill,
kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland, Brabant en Thessaloniki
20.40 Living In South-Africa, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Abdijen in West-Europa, dok. serie
22.50 Annie Chanovsky goes solo, TV-spel
VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr ;
14.05 Earthfiie, dok.; 14,15 The power, the passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A country
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20
Santa Barbara, sene; 18 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, spelprogr.
20 35 Wies Andersen Show, kwisprogr.
21.30 La Bamba, film
23.15 Nieuws
23.35 Star, filmmag.
00.20 Diamonds, detektivesene
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16 09 Heb ik Iets
gemist?, terugblik; 16.55 Young Riders, westernserie; 17 45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, beroemd; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het
klokhuis; 19 00 Vrijdagavond vroeg... Van Wllligenburg; 19.31 Volmaakte vreemden, serie;
20 00 Nieuws
20.26 De uitdaging, onmogelijke opdracht
21.23 Reporter
21.58 Kodewoord: Mandarijn, politieserie
22.50 Sporen: Op de valreep, dok.
Ned. 2
16.00 Nieuws; 16.08 I, Claudius; 16 59 De bal is
rond, spelprogr., 17.32 Power piay, serie; 18.00
Nieuws; 18.20 Dingbats, spelprogr ; 18.51 Candid camera, verborgen kamera, 19.14 O, ziet dat
zo?, puzzelprogr.; 19.48 Dierenmanieren, dierenmag.
20 15 Karaoke, meezingen
20.43 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
21.40 Crime time, misdaadmag.
22.19 Dat willen we even kwijt, column
22.30 Charles and Diana: a place divided, TV-film
Ned. 3
20.00 Op en top Engels, dramaserie
21.20 Filmfestival Rotterdam, keuze uit aanbod
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22.30 NOVA
23.00 Gesprek met de Minister-President
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Rutger Hauer is een druk opgespoorde terrorist in de spannende film
Nachthaviken. iVlaandag 1 februari op TV 2, om 22u.
ZATERDAG 3 0 JANUARI

CISKE DE RAT
Ned. film (1984) met Danny de Munk,
Willeke van Ammelrooy en Peter Faber.
De jonge de Munk speelt op verbluffende
wijze Piet Bakkers geestekind, een Amsterdams straatjochie dat door zijn moeder slecht behandeld wordt en heel wat
sociaal onrecht te verduren krijgt. (Ned.
1, om 20U.15)

ZONDAG 31 JANUARI

DEAR AMERICA
Opmerkelijke dokumentaire film (1987)
waarin brieven van Amerikaanse soldaten
in Vietnam worden voorgelezen tegen de
achtergrond van vaak schrijnende oorlogsbeelden. Die worden dan weer uitstekend „begeleid" door muziek van o.m.
Bruce Springsteen. (BBC 2, om Ou.30)

MAANDAG 1 FEBRUARI

NACHTHAVIKEN
Anti-terroristische triller (1981) waarin
Rutger Hauer zijn Amerikaans filmdebuut
maakte. Hij is een bijzonder gewelddadige misdadiger die wordt opgejaagd door
een speciale polltie-eenheid, waar ook
Stallone deel van uitmaakt. (TV 2, om
22u.)

DINSDAG 2 FEBRUARI

ROMANCE IN
MANHATTAN
Ginger Rogers is een Newyorks revuemeisje dat een illegale Tsjechische immigrant (Francis Lederer) het leven en de
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liefde in de grootstad leert kennen. Een
genietbare Capra-komedie uit 1934. (TV
1, om 15u.)

WOENSDAG 3 FEBRUARI

THE DAWNING
De Engelse kineast Robert Knights
maakte in 1988 een opgemerkt regiedebuut met de verfilming van een boek van
Jennifer Johnston. Het verhaal over de
problemen van een opgroeiende jonge
vrouw (Rebecca Pidgeon) in Zuid-lerland
In de jaren '20 wordt prachtig in beeld
gebracht. Trevor Howard, in zijn laatste
rol, is haar invalide grootvader. (VTM, om
20U.55)

DONDERDAG 3 FEBRUARI

DE AVONDEN
Knappe verfilming van het baanbrekende romandebuut van Gerard Reve uit
1947, over een jongeman die in Amsterdam kort na de oorlog een doelloos en
uitzichtloos bestaan leidt. In 1990 terecht
bekroond met het Gouden Kalf als beste
Nederlandse speelfilm. Met Thom Hoffman en Rijk de Gooijer. (TV 2, om
22U.30)

VRIJDAG 4 FEBRUARI

LA BAMBA
Prima muzikale biografie van Ritchie
Valens, een arme Mexikaanse Amerikaan
die op z'n zeventiende de rock'n'rollsensatie van het land werd. Met originele
muziek van Carlos Santana en Miles
Goodman. De nummers van Valens worden vertolkt door Los Lobos. (VTM, om
21U.30)

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 164
HORIZONTAAL
5
8
9
11
12
13
14
15
17
19
21
23

Zo'n vertelsel is met verzonnen (12)
Ontvreemding aan de kust (13)
Meer dan nodig is (4)
BIJ de zuiderburen geldt zij voor absoluut
negatief (3)
Deze benaming van een bepaalde Afrikaan IS een scheldwoord geworden (6)
Ziet eruit alsof 't echt is (6)
Verblijfplaats voor beginnelingen (4)
In je verbeelding beleefd (8)
Iets zo regelen heeft de bijsmaak van een
stiekeme afspraak (10)
Warmer geworden met duidelijke gevolgen (8)
Killig schoeisel (9)
Op deze manier zit 't in een kader (8)

VERTIKAAL
1 Allen die er op de wereld zijn (10)
2 Die blessure kun je oplopen als je aan
houtbewerking doet (10)
3 Biedt kijk- en luistermogelijkheid voor 't
jonge volkje (12)
4 Vanzelfsprekend, want 't zit in 't karakter
(9)
6 Grens-overblijfsel van voor dit jaar'? (6)
7 Als 't eerste in de mans, zit de wijsheid in
't tweede i (6)
9 Niet opnieuw dat gedonder (6)
10 Vlak bij Antwerpen ligt een plaats waar ze
een letter omdraaien (6)
16 Die zoekt alleen maar het eigen belang
(6)
18 Wat een zeldzaam schone jongeman'
(6)
20 Grote belangstelling tonen voor wat
ieder, op eigen wijze, zegt en schrijft (5)
22 Ma IS het, maar pa kan 't ook zijn (3)
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SATERDAG
Somali's begrijpen niks
van para-psichologie
Voor welke vullkar heeft
Boudewijn zich nu laten spannen ?

Uirika in frigo-box.
Erg gezweed.

BEDANKT
De samensteller van de Hersenbreker
dankt, mede namens zijn echtgenote,
de tientallen WIJ-lezers die deze maand
kaarten en brieven zonden met hartelijke en vriendelijke wensen voor beterschap na het ernstige auto-ongeval dat
hen vlak voor Kerstmis trof

VLD-vrouwen willen de helft!
De wederhelft?

Bisschop Gijsen voortaan
geen roer-mond meer

Al zijn de sporen van het ongeluk nog
met geheel uitgewist, we bevinden ons
toch op de weg naar herstel

Athene wil geen onafhankelijk
Macedonië: Heiiaas!

AHASVERUS
Wij verwachten uw gele briefkaart met
de oplossing van opgave 164 ten laaste op maandag 8 februari op de redaktie: Barrikadenplein 1 2 , 1 0 0 0 Brussel.

6

„Krisis In Den Haag afgewend",
las Ahasverus
WAOooo!
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Spoorvakbonden zijn goed getreind
in staken
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SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID
Word lid van een Vlaams ziekenfonds en geniet
de komplete service van een volw/aardige, sterk
uitgebouwde en ongebonden organisatie Splits
zelf de sociale zekerheid' Met deze slagzin voert de
WZ, Vereniging Vlaamse ziekenfondsen, momenteel een groots opgezette mediakampanje Opvallende kranteadvertenties roepen de Vlamingen op
om de grote, zuilgebonden en nog steeds unitair
denkende ziekenfondsen te verlaten en massaal te
muteren naar een Vlaams ziekenfonds Muteren
staat gelijk met een verdere stap zetten naar meer
Vlaamse autonomie, zo heet het bi) de W Z

MINIKONINGSKWESTIE
De W Z voelt zich in haar visie inzake de federalisering van de sociale zekerheid gesterkt door de
recente uitspraken van de Vlaamse minister-president Luc Van Den Brande en de daaropvolgende
mini-koningskwestie De W Z stelt vast dat haar
jarenoude visie (sinds 1971) eindelijk steun vindt bij
de politieke besluitvormers en invloedrijke drukkingsgroepen zoals de Vlaamse Academici en het
Vlaamse Geneesherenverbond
De Vereniging betreurt echter dat bepaalde instituten nog steeds het principe van de autonome
Vlaamse sociale zekerheid blijven venwerpen Niettegenstaande het feit dat de persoonsgebonden
materies door de diverse staatshervormingen volledig tot het dbevoegdheidsdomein van de gemeenschappen behoren De W Z wijst hier met een
vermanende vinger richting Hof, maar ook ACVvoorzitter Peirens en SP-minister Claes moeten het
ontgelden
De verklanng hiervoor ligt, volgens de WZ, voor
de hand Het in vraag stellen van de huidige
struktuur staat immers gelijk met het in vraag stellen
van de eigen unitaire organisatie En dat is wel het
laatste i

ONTZUILING
Onze huidige welvaartstaat is gebouwd op een
netwerk van gesubsidieerde instellingen die een
bepaalde opdracht van de overheid toevertrouwd
kregen Om die opdracht tot een goed einde te
brengen beschikken deze ,,tussenpersonen" (ziekenfondsen, vakbonden e d ) over aanzienlijke werkingsmiddelen vanuit de nationale schatkist Gelden die door de burger worden betaald via sociale
bijdragen van werkgever of werknemer of via algemene belastingen
Omzeggens al de betrokken instellingen zijn
verankerd in de verzuilde en politieke strukturen
Bijgevolg betalen velen onrechtstreeks voor de

ondersteuning van politieke ideeèn die indruisen
tegen de eigen visie
Vandaar dat er nood is aan een alternatief dat met
in hetzelfde partijpolitiek bedje ziek wil zijn De
Vlaamse ziekenfondsen, die deel uitmaken van de
Neutrale landsbond, gaan er prat op geen enkele
statutaire binding te hebben met een politieke partij
Er wordt met één Vlaamse frank overgeheveld'
Vanuit die onafhankelijke opstelling kan de W Z
binnen de sociale strukturen voluit de Vlaamse
belangen van haar leden behartigen Iets wat zeker
met gezegd kan worden van de „kleurziekenfondsen"

UNIEK
De Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen (WZ)
werd opgericht in 1971 en groepeerde een 20-tal
Vlaams-nationale pnmaire kassen De doelstelling
was klaar en duidelijk de uitbouw van een Vlaams,
niet-partijpolitiek gebonden ziekenfonds, Vlaamse
autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg nastreven, medewerking aan de uitbouw
van een Vlaams sociaal front
Door de invoering van de wet Busquin {1 juli
1991) werden de primaire kassen afgeschaft en
gingen een aantal WZ-leden over tot een fusie naar
een zelfstandig verbond De W Z telt op dit moment
ca 100 000 gerechtigde en rechthebbende leden
Haar netwerk is uitgebouwd over het ganse Vlaamse land, Brussel inbegrepen
De W Z vervult in eerste instantie de wettelijke
taken in de ziekteverzekenng terugbetaling van
geneeskundige zorgen, hospitalisaties, ziektever
goeding Daarnaast organiseert het ook aanvullende diensten zoals jeugdvakanties, uitleendienst,
thuiszorg, hospitalisatieverzekering, gezondheidsvoorlichting
Daarenboven zijn zij Vlaamse ziekenfondsen waar
de Vlaamse belangen, zoals de splitsing van de
sociale zekerheid, prioritair zijn Dat maakt de W Z
dan ook uniek i

TOEKOMSTBEELD
Vanuit het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren
ziet de W Z een model van sociale zekerheid
gestoeld op een rechtvaardige solidariteit Solidanteit zowel binnen de eigen gemeenschap als met
andere volkeren Een eigen Vlaams parlement moet
autonoom kunnen bepalen hoever die solidariteit
reikt en wat daar tegenover moet staan Zo suggereert de W Z de franstalige gemeenschap als tegen
prestatie voor Vlaamse solidariteit in te staan voor

een betere infrastruktuur voor welzijnszorg voor de
Vlamingen in Brussel
Hier schenkt de W Z klare wijn De huidige
miljardenstroom Vlaanderen-Wallonie binnen de
sociale zekerheid is voor het fonds onaanvaardbaar Een splitsing van de sociale zekerheid en een
totale reorganisatie van het huidige verzuilde systeem IS een conditio sine qua non, alleen al om
budgettaire redenen Vlaanderen moet naargelang
de eigen behoeften pnoriteiten en accenten kunnen
leggen De W Z denkt hier aan de eerstelijns- of
thuisgezondheidszorg, een domein dat tot nu toe
enigszins verwaarloosd werd in Vlaanderen
Voor de W Z worden de fundamentele krachtlijnen van sociale zekerheid en solidariteit best eenvormig over grote gebieden ontwikkeld Gezien de
grote Europese droom tot op heden het sociale
element ven/vaarloosde, beschouwrt de W Z de
ontwikkeling van de fundamentele krachtlijnen voor
alle Europese volkeren, met voldoende ruimte voor
eigen accenten, als een prioritaire sociale opdracht
Mare Valkenborghs

NIET VERGETEN
De afdeling Latem/Deurie uit Oost Vlaanderen
lanceerde in haar regio een verkoopskampanje van
het boek De Vergeten Vernieuwing van voorzitter
Bert Anciaux
Meer dan 250 leden en simpatisanten werden
aangesproken of aangeschreven resultaat. 44 verkochte boeken
Men kan het boek nog steeds bestellen door
overschrijving van 270 fr (1 ex portkosten inbegrepen) op rekeningnummer 449 5595561-96 van
Volksunie Latem/DeurIe, p/a Jan Van Dooren, Moeistraat 48 in 9830 St Marlens Latem, met de mededeling ,,Artikelnummer 270"
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag
wordt het boek of de boeken zo snel mogelijk
bezorgd Bestel vandaag nog het aantal eksemplaren dat u verlangt

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - Jonge man, 22 jaar, rolstoelpatient, opleiding programmeur-analist Kennis van
diverse komputertalen en -sistemen Inlichtingen
02/269 25 70

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID!
WORD LID VAN
EEN VLAAMS ZIEKENFONDS...
.en geniet de komplete service van een volwaardige, sterk uitgebouwde, en ongebonden organisatie!
Bel gratis het nummer 078/11 79 75

yf^ Vereniging Vlaamse Zielcenfondsen
WIJ -
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VUJO-KUL NEEMT NOTHOMB NIET
De Volksunie-jongeren aan de KULeuven hebben
met grote verontwaardiging l<ennis genonnen van
het voorstel van Kamervoorzitter Nothomb om een
financiële bijdrage te vragen aan de mensen wanneer ze beroep doen op overheidsdiensten.
Vooral Nothomb's voorstel rond het onderwijs
vindt in onze ogen geen genade. Zo stelt Nothomb
voor om de ouders van schoolgaande kinderen
jaarlijks 10.000 fr. te laten betalen, per kind. De
Volksunie-jongeren vinden dit voorstel asociaal,
ondemokratisch en gezinsonvriendelijk. Bovendien
gaat dit voorstel in tegen het UNO-verdrag dat ons
parlement in 1983 ondertekende en waarin ze zich
verbonden om in algemeen kosteloos onderwijs te
voorzien en te streven naar kosteloos hoger onderwijs. Het is toch niet verantwoord om aan een gezin

dat bv. netto 27.000 fr. per maand verdient nog eens
jaarlijks 30.000 fr. te vragen (bovenop hun belastingen) voor hun drie schoolgaande kinderen.
Wij zijn van mening dat dit voorstel o.m. de
drempel naar het hoger ondenwijs voor minder
begoede gezinnen nog zal verhogen. Betekent dit
voorstel immers niet dat ons inschrijvingsgeld met
10.000 fr. zal verhoogd worden?
Nothomb spreekt van een gebrek aan burgerzin,
maar wij denken dat hij eerder een gebrek aan
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Mogen wij tenslotte de heer Nothomb eraan herinneren
dat onderwijs reeds lang een gefederaliseerde materie is en dus net meer tot de bevoegdheid van de
Kamer behoort.

Het uitladen in Kroatië kan beginnen: 15 ton Ideding en voedsei en een hoop geid. iVlaar
vooral veei medeleven vanuit Maasmechelen voor Bosnië-Herzegovina.
(foto wu)

LIMBURG
JANUARI
FEBRUARI
I GENK: Kaartwedstrijd in de Slagmolen, Slagmolenweg 76. Org.: VWG-Genk.
3 TESSENDERLO: Vereenzaming en sociaal isolement, door mevr. Magda Crets (CGSO-Diest) en
iemand van Tele-Onthaal Brabant. Om 20u. in
Taveerne Den Anker. Org.: FW-Tessenderlo.
5 GENK: Bezoek aan VTM-studio te Londerzeel om
12U.30. 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 - kantoorurend). Org.: VU-Overpelt.
I I GENK: Voorstelling buitenlandse reis, om 19u.
in de Slagmolen, Slagmolenweg 76. Org.: VWGGenk.

MAASMECHELEN HELPT
BOSNIE-HERZEGOVINA
De afgelopen maanden hebben de leden van VUMaasmechelen een grote verzamelaktie gehouden
voor de vluchtelingen van Bosnië die in Kroatië
verblijven. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van André Willems en Frans Kanduzer (van de
Sloveense gemeenschap) van Maasmechelen. Op
verschillende plaatsen werden spullen en geld verzameld. Een van de grootste suksessen vond plaats
tijdens de voetbalwedstrijd Racing Genk-Standard
Luik. Nog voor Kerstmis, op 21 december 1992,
vertrok een volgeladen vrachtwagen met allerlei
goederen naar Kroatië.
Ter plekke aangekomen, werden onze mensen
gastvrij ontvangen, de goederen uit Maasmechelen
en omstreken bleken meer dan hard nodig.

45

5 AKTUELE
DISKUSSIES,
U KOMT TOCH OOK?
Na een reeks van 5 lezingen in het najaar
van 1992 te hebben afgewerkt maakte het
Vlaams Nationaal Studiecentrum haar nieuwe
lijst van openbare diskussies voor de lente
van 1993 bekend.
- Dinsdag 2 febr.: De trein is altijd een
beetje reizen. Het openbaar vervoer in de
verdrul<l<ing ?
Inleider: Mare Brouckaert, bestuurslid
Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers.
Disputant: Johan Sauwens, Vlaams minister van Verkeer
- Dinsdag 23 febr.: Koeweit, Bosnië, Somalië... Staatssoevereiniteit of internationale
tussenkomst ?
Inleider: prof. Eric Buy, KULeuven
Disputant: kamerlid Paul Van Grembergen
- Dinsdag 30 maart: De ontwortelden.
Vluchten kan niet meer!
Inleider: Mare Bossuyt, kommissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen.
Disputant: kamerlid Hugo Coveliers
- Dinsdag 27 april: De woonproblemen
van probleembewoners. Hoe sociaal is de
sociale huisvesting ?
Inleider: dr.Bemard Hubeau, Rijksuniv.
Utrecht
Disputant: senator Jan Loones
- Dinsdag 25 mei: De overheid en het
kunstbeleid. Een noodzakelijk kwaad?
Inleider: joemalist Mare Reynebeau
Disputant: ere-senator André De Beul,
voorzitter ANV
De lezingen gaan door in de Erasmuszaal
van het Barrikadenplein, 12 te 1000 Brussel
en beginnen telkens om 12u. stipt en eindigen om 14u. De deelname is gratis net zoals
de koffie en de broodjes.
Inschrijven is wel noodzakelijk bij het
Vlaams Nationaal Studiecentrum, Barrikadenplein 12 in 1000 Bmssel t.a.v. Filip Delos, tel:
02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10.

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - 45-jarige alleenstaande direktiesekretaresse, viertalig, kennis komputer, goede sociale vaardigheden, zoekt passende betrekking, bij
voorkeur in het Antwerpse. Zij is beschikbaar voor
onmiddellijke indiensttreding. Voor inlichtingen zich
wenden tot Burgemeester L Van Dessel
(03/481.82.76 of 03/481.77.15)
- GEZOCHT - 21-jarige drietalige bediende met
ervaring en goede kennis van daktilografie en
komputer, zoekt passende betrekking, bij voorkeur
in de omgeving Antwerpen-Lier-Herentals. Zij is
onmiddellijk beschikbaar. Voor inlichtingen zich
wenden tot Burgemeester L. Van Dessel
(03/481.82.76 of 03/481.77.15).
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OVD ZET PLANNEN
VOOR '93 UIT
Vertegenwoordigers van de 19 afdelingen van de
Volksunie van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide komen regelmatig in raad samen De
eerste samenkomst van '93 greep plaats op zondag
10 januari in Avekapelle (Veurne)
BIJ het begin van dit politiek zeer belangrijke 1993
brengt de Volksunie van het arrondissement OVD
een groet aan de bevolking, en een hernieuwde
belofte tot verdere inzet voor de streek
Solidair met de nationale VU-leiding hoopt de VUOVD dat het St -Michielsakkoord, dat leidt tot een
verder doorgedreven staatshervorming en tot een
beter bestuurbaar Vlaanderen, zo snel mogelijk
wordt goedgekeurd Het is de verdienste van de
Volksunie dat het tema staatshervorming na de
verkiezingen van 24 nov '91 opnieuw op de politieke agenda werd geplaatst, en dat er uiteindelijk een
akkoord, dat goed is voor Vlaanderen, uit de bus is
gekomen
Naast de algemene partijwerking zal de VU-OVD,
onder impuls van haar mandatarissen, kaderleden
en vertegenwoordigers in het nationaal VU-partijbe
stuur (senator Jan Loones, Euro parlementslid Jaak
Vandemeulebroucke, VUJO voorzitter Geert Lam
bert) haar werking toespitsen op volgende tema's
- een doorgedreven en geaktiveerd beleid voor
bescherming van ons histonsch erfgoed (monumenten en landschappen) de uitstekende relaties
met het kabinet van de bevoegde gemeenschapsminister Johan Sauwens laten ons toe het ijzer te
smeden tenwijl het heet is,
- verdediging van de ekonomische belangen
van ons arrondissement, naar tewerkstellingen en
investeringen wij willen de krachten bundelen om
te komen tot een gedecentraliseerd Vlaanderen,
waann ook de provincie West-Vlaanderen, en ons
arrondissement, aan hun trekken komen,
- de VU stelt zich daarnaast tot taak hard de
nadruk te leggen op de zachte waarden natuur en
kuituur, sociale rechtvaardigheid

WEST-VLAANDEREN
JANUARI
27 VEURNE: Ontspanningsnamiddag in het Dienstencentrum 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-Flandna
27 DEERLIJK: Animatienamiddag in Rustoord H
Familie, van 14 tot 16u Org VU-Deerlijk
28 KORTRIJK: Voorlichtingsvergadering over het
verkeersplan in de Kortrijkse binnenstand met ir
Vandewinckele (Sted Verkeersdienst) en mr De
Schaepmeester (VU-fraktieleider)
Trefcentrum
West-Flandna, om 20u Org VU-Kortrijk
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
19u 30) Org VU-lzegem
30 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest van VU-Roeselare Meer gegevens volgen
31 ZEDELGEM: Nieuwjaarsvienng, om 14u30 in
Centrum De Leeuw, Sint-Elooistraat Met Roger
Hessel, Tamboer, koffietafel en de politieke toestand Org VU-Zedelgem

FEBRUARI
1 WERVIK: Bedrijfsbezoek aan Levi's Org VWGWen/ik-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 Sled 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 VUKoekelare
5 WEVELGEM: Ledenfeest VU-Groot-Wevelgem,
met toespraak door Paul Van Grembergen Pinthaantje met fnetjes en gronten, koffie (400 fr, -12j
200 fr) Apentief aangeboden door de afdeling
Inde Gouden Fazant, Grote Markt 18 Inschrijven en
info G Debel (056/41 17 19)
6 BRUGGE: Arr Nieuwjaarsreceptie met o a Bert
Anciaux en Johan Vandenberghe In Diensteneen
trum Van Volden in Brugge (Boeveriepoort) Org
VU-arr Brugge + Groot-Brugge Info 050/36 29 31
en 050/35 66 87
10 BRUGGE: Voordracht ,,Een letter op papier"
(drukkunst) door Luc Welvaert Org VWG-Brugge
10 ROESELARE: Gezichtsgnme en verkleedpartij
Om 13u 30 in t Leeuwke Meebrengen klederen
Inkom 50 fr Org Vlanajo West Flandna
11 ADINKERKE: Kwisprogramma 10 voor Taal
Org VU-Veurne-Adinkerke-De Panne
11 BRUGGE: Voeren om verliefd op te worden i
Diavoordracht door Rom Duprez Met als aanvulling
dia's over IJzerbedevaarten en Anton Van Wilderode In De Gulden Spoor, t Zand 22, om 20u Org
Informativa
15 WERVIK: Kaartnamiddag Org WVG-Wen/ikGeluwe-Komen
17 IZEGEM: Het naaien van een merklap (voor
volwassenen) Aanvang 19u30 Meebrengen
schaar en naald Inkom 50 fr + prijs gebruikte
materiaal Org Vlanajo-West-Flandria
21 DEERLIJK: Zondagmiddag vanaf 12u in De
Wieke (Molenhoek) 8ste Ledenfeest met feestrede
door Hugo Coveliers Keuze uit mosselen of kalkoen archiduc Inschrijven bij bestuursleden of bij
D Demeurie (056/72 70 98) Org VU-Deerlijk

BETER BESTUUR
ADVERTENTIE

Op het ogenblik dat, na goedkeuring van het St Michielsakkoord het staatshervormend projekt van
de VU in belangrijke mate zal zijn gerealiseerd,
willen WIJ dat de partij zich richt op een nieuw
projekt de maatschappelijke inrichting van Vlaan
deren Daarbij moeten de Vlaams-nationalisten van
de Volksunie, via hun gebondenheid met de vezels
van het Vlaamse volk en volksleven, zich vooral
richten op de ,,zachte waarden

1 een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor de
betrekkingen van niveau 1 in de Rijksbesturen, en

- verdediging van ons kuituur- en natuurpatrimo
mum (duinen i),

2 een diploma of getuigschrift, uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus
van leergangen administratieve vi/etenschappen

- menselijke inrichting van onze omgeving,
- bewust-Vlaamse profilering van ons Vlaams
ekonomisch, kultureel en toeristisch aanbod naar
het Europa der regio s en de volkeren in de wereld
toe,
- afbouw van het verstikkende zuilenbeleid en
daarentegen het bemiddelend verdedigen van de
opbouwende dialoog in onvoonwaardelijke ver
draagzaamheid tussen filosofische, ideologische,
ekonomische en sociale groepen,
- beter bestuur
Met het vooruitzicht op de gemeenteraadsverkiezingen op 9 okt 94 ligt ook daar voor de Volksunie
een grote taak
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GEMEENTEBESTUUR VAN MORTSEL
Openverklanng van de betrekking van gemeenteontvanger
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van

Dit laatste diploma wordt met vereist van o.a. licentiaten in rechten - notariaat administratieve, politieke, economische- of handelswetenschappen - gediplomeerden
hogere bestuurswetenschappen
De volledige diplomavoonwaarden, de verdere toelaatbaarheidsvereisten, het inlichtingsblad waarop de kandidatuur verplicht dient te worden gesteld, en alle verdere
inlichtingen kunnen worden verkregen op de personeelsdienst van het gemeentebestuur
van Morlsel, Liersesteenweg 1 te 2640 Mortsel, tel 03/449 38 50 toestel 219 of 222
Om geldig te zijn dienen de kandidaturen uiterlijk voor 17 februari y993 aangetekend,
of tegen ontvangstbewijs, en gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen,
aldaar toe te komen Tegen diezelfde datum zal een inschrijvingsgeld dienen te worden
betaald van 150 fr.
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UIT DE REGIO

ANTWERPEN
JANUARI
27 KAPELLEN: Diavoorstelling „Oude kastelen in
Kapellen", door R. Roelands en H. De Sitter Om
20u. in De Oude Pastorie. Org.: FW-Kapellen.
28 MOL: Dagreis naar Oirschot en Asten in Nederland. Org.: WVG-Mol.
28 DEURNE: Natuurwandeling te Brasschaat. Bijeenkomst aan tram 24 om 13u.30. Org.. WVGDeurne.
29 LIER: Nieuwjaarsreceptie VUJO-arr. Mectielen.
Om 20u. in VNC-Lier, Berlarij 80. Gastspreker:
Hugo Coveliers.
30 BORNEM-MARIEKERKE: Vlaamse ontmoetingsavond. Gastspreker: Bert Anciaux Muzikale
attraktie • Zakdoek. Presentatie: Claudia De Proft.
Onthaal om 19u.30. Om 20u.30 eerst optreden
Zakdoek. Gratis inkom. In het Parochiaal Centrum
St.Marie, Omgangstraat. Org.: Vlaamse Knng Bornem.
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360. Aanvang: 20u. Inschrijving ter plaatse. Deelname 100 fr.p.p. Iedereen welkom.

VU-BOECHOUT/VREMDE START AKTIE
TEGEN DE WAPENHANDEL

FEBRUARI
4 DEURNE: Hongaarse namiddag. Org. VWGDeurne.
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 Drie
Eiken. Inschrijven op voorhand bij Hilde De Wit
(449.17.66) of Josee Poppelaars (449 79.01) Org.:
FW-Edegem.
6 SCHOTEN: Receptie gevolgd door koffietafel.
Van 11 tot 14u. in De Gilde, Markt te Schoten. Met
Luk Lemmens en Hugo Hermans van het Politiek
Kollege als eregenodigden. Inkom 125 fr. Info.
03/645.40.61
7 MERKSEM: Vanaf 14u Rommelmarkt en pannekoekennamiddag in Vlanac, Bredabaan 360 te
Merksem. Iedereen welkom. Org.: FW-Merksem.
17 BOECHOUT: WM-Vormingsavond ,,lnformatisenng gemeentelijke administratie. Om 19u in het
Gemeentehuis van Boechout. Graag vooraf een
seintje op het Algemeen Sekretariaat, Greet Sels,
02/219.49.30

ZOEKERTJE
- GEZOCHT - Man, 44 jaar, doofstom, zoekt
dringend werk als administratief bediende. Heeft
opleiding hulpboekhouder-informatika (1MB syst.
36). Inlichtingen: 02/269.25 70.

Adverteren in WIJ
rendeert

02/219.49.30
Probeer eens!

Een aantal VU-bestuursleden uit Boechout/Vremde tijdens hun al(tie-Kroatië van vorig
jaar.

(foto Dirk Van de Velde)

Op haar bestuursvergadering van 5 januari j.l.
besprak het afdelingsbestuur van Boechout/Vremde de nationale VU- en VUJO-aktie van 17 december '92 tegen de wapenhandel. Meer dan 60 liter
bloed werd toen als teken van protest voor de
ingang van het ministene van Buitenlandse Zaken
uitgekieperd. Het VU-protest richtte zich tegen de
voortdurende volkerenmoord in ex-Joegoslavie en
vooral tegen de Belgische wapenhandel
Het afdelingsbestuur kon zich, zowel wat inhoud
als uitvoering betreft, volledig achter de aktie scharen. Toch was men van oordeel dat hiermee de
kous met af is Er moet een verlengstuk komen
vanuit de afdelingen over gans Vlaanderen om
minister Willy Claes op zijn verantwoordelijkheid en
zijn bebloede handen te wijzen.
De vergadenng stelde een aktieplan op.
1. Vanuit de afdeling wordt een open bnef gericht
aan Willy Claes, verantwoordelijk voor de wapenuitvoer aan Vlaamse kant Deze brief wordt gekoppeld
aan een handtekemngenaktie.
2 Een vredesmotie werd opgesteld, deze zal op
de gemeenteraad van februari voorgelegd worden.
Ook al gaat het hier met om een zuiver gemeentelijke materie, het kan nooit kwaad de bevoegde
minister vanuit het gemeentelijk nivo op zijn zware
verantwoordelijkheid te wijzen.
3 In het volgende nummer van Dagklapfjer, het
driemaandelijks VU-informatieblad, zal de wapenaktie uitvoerig belicht worden. Na de gruwelijke
beelden uit Somalië, Bosniè, Zaïre, Zuid-Afnka,...
die tijdens de Jaaroverzichten '92 op de televisie
getoond werden, staat het buiten kijf dat de bevolking hier zeer gevoelig voor is.
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Boechout/Vremde richt een oproep tot alle VUafdelingen in Vlaanderen om mee druk uit te oefenen. De open brief aan Willy Claes, alsook de
vredesmotie liggen ter beschikking van de afdelingen die tot de aktie willen toetreden. Brief en motie
zijn te bekomen bij Mare Valkenborghs, Begonialaan 15 te 2531 Vremde. (02/219 49 30 tijdens de
kantooruren).
De VU moet met dit dossier krachtig naar buiten
treden. De recente aktie van Pax Christi bewijst haar
gelijk. We moeten het ijzer dan wel smeden tenvijl
het heet is 1992 was voor de VU een jaar om vlug te
vergeten. 1993 moet het jaar van de wederopstanding worden. Maar dan moeten we in „aktie"
schieten. Tégen de wapenhandel'
Mare Valkenborghs

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - Jonge man, 27j., zoekt werk in bij
voorkeur regio Brugge-Oostende-Torhout, vorming
/\2; grote bereidheid zowel tot lichamelijk als intellektueel werk, z.w kantoor Jan Loones, Engelandstraat 2 te 8670 Oostduinkerke; ref 18.11.92
- GEZOCHT - 22-jange jongedame met A2diploma met kwalifikatie Verkoop-kantoor en Kantoorautomatisering zoekt na twee stagekontrakten
een passende betrekking in de hoofdstad of het
Leuvense. Voor verdere informatie gelieve kontakt
te nemen met senator J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal, tel. 02/569.16.04 of
02/515.87.09
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UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
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/Dender
monde
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 isgevi/enst
29 HEUSDEN: Nieuwjaarsreceptie met als gastspreker eresenator Oswald van Ooteghem Iedereen van harte welkom Parochiaal Centrum, Steen
voordestraat 7 (naast Generale Bank) om 19u30
Org VU-Destelbergen Heusden
30 STEENHUIZE-WIJNHUIZE: Vlaamse Zang
avond Vanaf 20u in Zaal Casino, Kloosterberg 5
Org VU-Herzele
FEBRUARI
2 SINT-NIKLAAS: Prof Katlijn Malfliet over „De
situatie in het nieuwe Rusland" Om 20u op de
Spaanse Zolder van het Castrohof, de Castrodreef
2 Org DF Sint Niklaas
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,
Brugsesteenweg183 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, Driesstraat 58 Gastspreker Jaak Vandemeulebroucke Aansluitend om 13u 30 VU-Brunch
Inschrijven bij VU-bestuursleden aan 500 fr p p ,
kinderen 250 fr
8 ERTVELDE: Karnavalvienng Ertvelde-Evergem
Org VWG-Ertvelde-Evergem
11 NEDERHASSELT: Samenstelling nieuw bestuur
voor afdeling Nederhasselt-Aspelare-Lebeke Om
20u in De Poort In aanwezigheid van kamerlid Jan
Caudron Iedereen welkom
13 HEMELVEERDEGEM: Jaarlijks eetmaal van het
Vlaams-Socio-Kultureel Centrum van Geraardsbergen, van 17 tot 22u, met TD, in zaal De Vlasschaard. Gentsesteenweg, Hemelveerdegem/Lierde Ook op 14/2 van 11 u 30 tot 16u Volw 350 fr,
kind 200 fr
13 MELLE: 7de Valentijntjesbal, in de parochiezaal,
Melle-dorp Inkom 100 fr Org VU-Melle
18 ERTVELDE: Stadsbezoek aan Brugge en be
zoek aan Dolfinanum en wijnkelder te Dudzele
Org VWG-Erlvelde-Evergem

BRABANT
JANUARI
27 AFFLIGEM: Afschaffing van de dienstplicht
Moet ik nog naar het leger', door Geert De Cuyper
Van 20 tot 22u in CC Abdij Affligem, Abdijstraat 6
Org VI Jeugd Pajottenland en Pajottenland Cen
trum I s m Vorming & Gemeenschap
29 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie van VU-Machelen Om 20u 30 in cafe De Windsor, Nieuwstraat
51 te Machelen Gastspreker VUJO voorzitter
Geert Lambert
FEBRUARI
1 HEVERLEE: Statutaire Vergadering Politieke
Raad in zaal Alternatief, Ijzerenmolenstraat te Heverlee, om 20u Agenda Kooptaties Politieke
Raad, Bijkomende verkiezing Pol Kollege, Verkie
zing voorzitter en sekretaris Pol Kollege Kanditatu
ren bezorgen aan Gerda Raskin, Bergstraat 46 te
Kessel-Lo ten laatste op 25 jan 1993
2 LEUVEN: Open VUJO-KUL vergadering Om 20u
in vergaderzaal 3, boven 't Stuc, Van Evenstraat,
Leuven
2 JETTE: Karnavalreis Org VBG-Jette
6 HERENT: VU-Dansfeest in de Warotzaal te Winksele, om 20u 30 Muziek MullersGroup Org VUHerent-Winksele-Veltem
6 O.L.V.-LOMBEEK: 20ste eetfestijn van VU-Roosdaal, in de Lombeekkring, Kon Albertstraat, vanaf
18u Ook op 7/2 vanaf 11u 30 Iedereen welkom
7 BRUSSEL: Pannekoekennamiddag Van 14 tot
18u in Kultureel Centrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel Org VU-Brussel-Hoofstedelijke afdeling
7 HOEILAART: VU-etentje '93 Vanaf 12u in de
Breugelzaal van het Lindenhof, Overijsesteenweg
21 Menu voorgerecht, soep, biefstuk, koffie en
gebakje Juniormenu is voorzien Org VU-Hoei
laart
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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 auditonum Zeger Van Hee,
Rechtsfakulteit De Valk, Tiensestraat 41
13HUMELGEM Schaarfeest Kaas-en wijnavond
Vanaf 18u in de Parochiezaal Humelgem, Billaststraat 57 te Steenokkerzeel Org VNJ-Vilvoorde
20 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het parlement
Kommentaar Leo Puissant Samenkomst om 9u 45
stipt. Leuvenweg 11 (zijstraat Koningstraat) Einde
om 13u Aansluitend middagmaag mogelijk mits
voorinschrijving (03/568 60 97 of 03/482 44 58)

RODENBACHFONDS
SAMEN TE AFFLIGEM
Het Rodenbachfonds (Federatie van Vlaamse
Knngen) organiseert op zaterdag 6 februari a s zijn
jaarlijkse Nationale Ontmoetingsdag Dit jaar grijpt
deze bijeenkomst plaats in de Abdij van Affligem,
vanaf 14u30
Op het programma slaan twee voordrachten
Joernalist en historikus Pol Van Den Dnessche
verzorgt een lezing over de geschiedenis van de
IJzerbedevaarten Algemeen sekretaris van het
IJzerbedevaartkomitee Koen Baert geeft hierop
aansluitend zijn visie over de betekenis van IJzertoren en IJzerbedevaart anno 1993 Welkomstwoord
en slotwoord worden uitgesproken door Cilia Van
der Spurt, voorzitter en Johan Beke, penningmeester van het FVK Rodenbachfonds
Alle belangstellenden, leden en met-leden, zijn
van harte welkom op deze ontmoetingsdag
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VU-OUDENAARDE (ARR.)
BEZORGD OM SPOOR
Het Volksunie-arrondissementeel bestuur stelt tot
zijn grote verbazing vast dat de NMBS andermaal
de regio Oudenaarde-Ronse stiefmoederlijk behandelt
Door de treindienst tijdens de weekends tussen
Gent en Ronse met langer te verzekeren zorgt zij
voor vele problemen bij de studenten uit de regio
die in Gent, Brussel of Leuven studeren De meeste
studenten komen op zaterdag naar huis, vertrekken
reeds de zondagavond en gebruiken hiervoor een
Go-Pass Nu moeten deze jongeren vanuit Gent of
Oudenaarde een beroep doen op De üjn en hiervoor betalen
Het zijn met enkel de studenten die hiervan het
slachtoffer worden, maar ook mensen die met over
een wagen beschikken Vooral nu men meer en
meer spreekt over het terugdringen van het autoverkeer gaat de NMBS zijn dienstverlening beperken
Staan we straks ook op zaterdag en zondag in de
file?
De Vlaamse Ardennen behoren nog tot een van
de zeldzame ,,stille gebieden" in Vlaanderen De
NMBS zou hier zijn steentje kunnen bijdragen door
vooral tijdens de weekends zijn dienstverlening uit
te breiden, door bijvoorbeeld de stations van Leupegem, Etikhove en Louise-Marie te heropenen en
eventueel een dienst te verzekeren tussen Oudenaarde en Ruien En vooral ook door speciale trips
naar de Vlaamse Ardennen aan te bieden
De Volksunie vraagt zich af waarom de NMBS
nog belangrijke investeringen doet voor het aanleggen van een dubbel spoor en de elektrif ikatie van de
spoorlijn tussen Oudenaarde en De Pinte '^ Heeft dit
enkel tot doel om een uitweg te hebben voor het
geval er iets gebeurt op de lijn Brussel-Kortrijk''
Het Volksunie-arrondissementeel bestuur is verder de mening toegedaan dat het tijd wordt om ook
de NMBS op te splitsen, zo kan Vlaanderen eindelijk
een beleid voeren ten gunste van het openbaar
vervoer en in samenwerking met De Lijn

KNIPSELKRANT
HALLE-VILVOORDE
Het arr bestuur van Halle-Vilvoorde denkt eraan
om in de toekomst 4 maal per jaar een arr blad uit te
geven Dit blad zou naar alle leden gestuurd worden De mogelijkheid bestaat echter ook om dit blad
naar simpatisanten, oud-leden, Vlaamsgezinden
e d m te sturen Deze bijkomende nummers zouden echter door de afdelingen moeten gefinancierd
worden Deze kosten 5,5 fr per nummer zonder
toezending en 10 fr per nummer met toezending
Geïnteresseerden nemen kontakt op met onderstaand adres
Het arrondissement stelt al geruime tijd knipselkranten samen over de gemeenten van HalleVilvoorde Tot nu toe kreeg elke afdelingsvoorzitter
deze knipselkrant, over zijn gemeente, gratis, geabonneerden kregen deze tegen betaling Omdat
sommige afdelingen/gemeenten er geen gebruik
van maakten heeft het arr bestuur beslist deze
enkel nog te verspreiden tegen betaling Voortaan
kost een jaarabonnement op deze knipselkrant 700
fr (wat een fraktie is van wat het aan het arrondissement kost)
Wie in deze dienstverlening geïnteresseerd is
ncht zich tot arr sekrelans Reinhilde Raspoet,
Moutstraat 7 te 1000 Brussel (02/511 59 54).

KOMITEE
HALLE-VILVOORDE
Als VU-mandataris ben ik geschokt en
beschaamd door de schampere toon van het
kommentaar in WIJ (25 dec. '92) op de
perskonferentie van het Komitee Halle-Vilvoorde.
Organisaties zoals het Davidsfonds, de
W B en TAK worden daarin afgedaan als een
„verzameling Vlaamse bewegers", omdat ze
Vlaanderen op de gevaren van het SintMichielsakkoord wijzen.
Is de WIJ-redaktie zo van de Vlaamse
mensen vervreemd dat het iedereen die niet
onmiddellijk akkoord met haar gaat moet
uitschelden en verdacht maken ?
Over de perskonferentie van het Komitee
Halle-Vilvoorde schrijft u dat wij „manifeste
onwaarheid en bewust gekozen onvolledigheid" de wereld in sturen.
De niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is een zware
nederlaag voor Vlaanderen omdat ze de
politieke rechten van de Franstaligen in
Vlaams-Brabant erkent. Het gaat hier immers
niet om een „status quo" zoals de VU-top het
wil laten geloven. De tweetalige verkiezingen
in Halle-Vilvoorde waren door de ongesplitste
provincie Brabant een restant van het unitaire
België. De opdeling van Brabant zou aan
deze tweeslachtige toestand een einde maken. Daarom was de splitsing sinds tientallen
jaren een van de belangrijkste eisen zowel
van de Vlaamse beweging als van de Volksunie.
Waarom is dit niet gebeurd? Ik citeer
Busquin, die na het St.-Michielsakkoord op
de RTBF verkondigde dat één van de grote
ovenwinningen van de Franstaligen was dat:
„de politieke rechten van de Franstaligen in
,de périphérie' (zijnde Halle-Vilvoorde) gewaarborgd waren".
Inderdaad, de grenzen zijn door de splitsing van Brabant duidelijk getrokken. Zelfs de
gemengde kantons zijn verdwenen. Waarom
moet Franstalig Brussel dan nog zijn elektoraal gebied over Vlaams-Brabant uitstrekken? Is dit geen feitelijke erkenning van
Halle-Vilvoorde als een gemengd gebied dat
tot de twee taalgemeenschappen behoort en
waar de Franstalige Brusselaar als Franstalige kan stemmen en verkozen worden ? Is het
niet waar dat Halle-Vilvoorde voor de senaats- en Europese verkiezingen ook bij het
Waalse kiesdistrikt wordt ingedeeld ? Indien
WIJ dit niet weet verwijs ik naar het artikel van
Guido Tastenhoye in de Gazet van Antwerpen (10 nov. '92) onder de titel „BrusselHalle-Vilvoorde voor senaat en Europa ingedeeld bij Waalse kiesomschrijving". Of verdraait Tastenhoye ook de waarheid ?
Sommige VU-onderhandelaars stellen het
zo voor dat de splitsing van het kiesarrondissement bij volgende kommunautaire onder-

handelingen zal geregeld worden. Welke garantie geven zij ons dat de Franstaligen deze
buit ooit terug ter sprake zullen willen brengen en uit handen geven ?
Willen de VU'ers eens het inten/iew met
Daan Vervaet in Knack (13 sept. 1989) ter
hand nemen onder de veelzeggende titel
„Daan Ven/aet neemt zijn partij op haar
woord" ? Ik citeer: „Voor wie het nog niet had
begrepen, heeft voorzitter Guy Spitaels van
de Parti Socialiste het in een laat vakantieinten/iew nog eens duidelijk gesteld: ,Nu
kunnen de Franstaligen, niet alleen die uit de
faciliteitengemeenten, voor Franstaligen
stemmen. De Vlamingen zullen niet akkoord
gaan, maar voor mij is dat ven/von/en. Ik wil
dat niet kwijt'. Busquin heeft m.a.w. op Hertoginnedal bekomen wat zijn voorganger reeds
had geëist en de Vlaamse onderhandelaars
zijn andermaal door de knieën gegaan. Dat is
de waarheid.

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de scheurmand in, evenals
scheid- eh smaadbrieven. 13e andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktie 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.
Vervaet wist maar al te goed dat Brussel
enkel kan worden tegengehouden door de
splitsing van de provincie én van het kiesarrondissement. Zijn we nu ineens leugenaars
en slechte VU'ers als we standvastig hetzelfde verkondigen ?
Trouwens, zelfs voor Willy Claes, de echte
baas van de SP is met de St.-Michielsakkoorden een definitief einde gekomen aan de
kommunautaire gesprekken: „...al wat daarna komt zijn gevaarlijke avonturen". Dat
m.a.w. het kiesarrondissement na St.-Michiel
nog ooit zou gesplitst worden is even zeker
als de afschaffing van de faciliteiten.
In de schoot van de VU bestaat sinds
geruime tijd onduidelijkheid over de houding
t.o.v. de Franstaligen in Vlaanderen. Enerzijds is er de officiële houding van „integriteit
van het grondgebied, van baas in eigen huis,
enz.". Anderzijds is er een strekking die vindt
dat Franstaligen in Vlaanderen rechten moeten hebben (die de Vlamingen in Wallonië
niet hebben). Deze strekking stelt dat het
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onafhankelijke Vlaanderen een beschermde
minderheid op haar grondgebied moet aankunnen. Zoals gezegd wordt door de belijders van deze teorie nooit wederkerigheid
geëist voor de Vlaamse minderheid in een
„onafhankelijk Wallonië".
Het is deze teorie die aan de basis lag voor
het aanvaarden van de betonnering van de
faciliteiten. Het is ook de reden waarom
sommige Vlaamse onderhandelaars de tweetalige verkiezingen in Vlaams-Brabant normaal vinden. „We kunnen er immers niet
buiten dat er in Vlaams-Brabant 120.000
Franstaligen (een leugen van het FDF, volgens Fonteyn van De Standaard) wonen"
beaamde Het Volk, de krant van J.L. Dehaene.
Het is tegen dit defaitisme dat het Komitee
Halle-Vilvoorde ten strijde trekt.
Wordt het niet hoogtijd dat onze politici
klare wijn schenken ? Welke belangen dienen
zij ? Wie in Vlaams-Brabant vraagt om in de
toekomst nog met tweetalige verkiezingen te
worden gekonfronteerd en om te kunnen
stemmen voor Brusselse en Waalse politici ?
Sommigen beweren dat het kiesarrondissement niet werd gesplitst om de „positie van
de Brusselse Vlamingen" niet in gevaar te
brengen. Welke Brusselse Vlamingen? Het
Vlaams Komitee voor Brussel berekende dat
een splitsing voordelig zou zijn voor de
Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel en
pleitte nog onlangs onomwonden voor de
splitsing.
De huidige Vlaamsbrusselse kopmannen
zijn dan echter niet meer zeker, zoals in het
verleden, „automatisch" te worden verkozen.
Wringt daar misschien het schoentje?
Tot slot. Sinds vele jaren wordt in VlaamsBrabant met sukses strijd gevoerd tegen de
aanmatigingen van Franstalig Brussel. Wij
stellen helaas vast dat we daarbij regelmatig
op de onwetendheid en de onverschilligheid
van sommige politici uit het verre Vlaanderen
stuiten.
Wiifried Wouters,
VU-gemeenteraadslid Malle
(ingekort)

DISNEY-MUIS
In 1985 bood Euro-Disney (toen nog niet
volledig onder die naam) de eksklusiviteit als
„Official Carrier" aan Sabena en de Belgische beleidsverantwoordelijken bij de mogelijke inplanting in Lanaken/Genk.
Voornamelijk door Limburgse boykot en de
niet bijster vooruitziende kijk van Sabena
werd het ganse Disneyprojekt afgevoerd als
utopisch.
Andere, kwatongen beweren uitsluitend
frankofone algemene belangen, kunnen
thans van hun financieel aantrekkelijke triomf
genieten. Het pretpark staat er - nu al onder leiding van een Fransman, genereert
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DEZE WEEK IN
EEN DUBBELDIKKE

Het verdriet van '93
Ook België beleeft dit jaar een
ekonomische knsis Pas tegen eind '94
valt beterschap te voorzien, luiden
\ oorspellingen Wat staat ons bij de
gang door het dal te wachten en hoe
klikken knsismekanismen in mekaar"'
Uitles. deze week in Knack

Voorwaarts, mars
Eerstdaags besiisi de ministerraad o\erde
legerher\oiming Bij gebrek aan \isie op lange
tennijn staat een afslanking op stapel
Hoezo gebrek aan \isie'
Een anahse deze ueek in Knack

Lente in de sneeuw
Polen leeft tussen angst en w anhoop maar zendt
geruststellende benchten uu Frans Verle\en
dwaalde door het land en brengt een eerste
reportage uit het enige Sla\ ische staat zonder
etnische problemen Deze ueek m Knack

Dossier pleegzorg
Pleegzorg in Vlaanderen wat waarom, hoe''
Van kinderen houden xolstaalniet Twee
plaatsingsdiensten stellen hun werking \oor
Dne pleeggezinnen \ertellen o\erhun
enanngen Een dossier deze week in
Weekend Knack

miljarden omzet op makro-ekonomisch gebied en zal, zoals trouwens alle studies voorspelden, winstgevend zijn na 40 maanden
eksploitatie
Dat Air France slechts éen jaar na de
opening er in slaagt om deze vervoertitel, die
gratis en voor niks aan Vlaanderen toekwam,
weg te kapen is geen referentie voor deze
maatschappij en haar bestuurders
Welke Vlaamse politikus durft de Disneymuis de bel aanbinden met volgende vragen
- Werd Disney pertinent geweigerd omdat
men toen al plannen had met de KS en haar
belangengroep '
- Wie werd (en wordt) beter met de
weigenng aan Disney'
- Bestaat er geen straf voor de politici en
de beleidsverantwoordelijken die door gebrek aan voorzorg en diligentie hun regio
voor honderden miljarden benadelen ">

Heeft vnend Delwaide, eenzame en overjaarse Belgicist, dezelfde aandoenlijke ontboezemingen gepleegd toen Ph Moureaux
nog met zolang geleden als nationaal vicepremier van de koning, onverkort dreigde
met illegaal en eigenmachtig optreden van
de Waalse raad (institutionele atoombom) als
de Vlaamse ministers met buigden in de
wapenaffaire '

Wllly-Paul earlier, Sint-Truiden

HET MATJE
VAN [ A m (1)
Het IS wel eigenaardig dat het ene matje
het andere met is
De jongste dagen leest men een reeks
„Van den Brande"-bneven in de katolieke
pers Het lijkt er haast op dat de waterflaminganten van de CVP angespoord werden om
lovend over de Vlaamse minister-president te
schrijven
Alleen mochten we uit Khac/f vernemen dat
Van den Brande vroeger even unitaristische
uitspraken deed als Willy Claes zo domweg
op het TV-scherm deed, toen zijn naamgenoot Bavo hem gewoon ondervroeg over de
wijze waarop het matje van Laken had gewerkt

Maar Schiltz was geen CVP'er en de lezersbrieven werden ven/angen door scheldwoorden.
Pijnlijk, maar waar
P. Van Bachten, iMarial^erke.

HET MATJE
VAN U\KEN (2)
In zijn artikel in De Standaard (23 jan j I)
„ l ^ n d heeft behoefte aan koning als onpartij-

!

I

En wat te zeggen over G Spitaels, Waals
minister-president, die zopas op eigen houtje
IS gaan onderhandelen met de hoogste Franse politieke kringen in Parijs over WaalsFranse „samenwerking'"?
De „Belgische Staat" lijkt alleen door de
Vlamingen bedreigd

Wie geeft een antwoord op mijn vragen ">

Opvallend is het trouwens dat de katolieke
pers met in de bres sprong, toen Schiltz
enkele jaren geleden bij de vorst werd berispt
over een redevoenng , die hij ergens in
Vlaanderen had gehouden De woorden van
Schiltz toen hadden ook betrekking op de
toekomst, maar het ,,hof" eiste openbare
boete De BRT-ploegen werden naar Nederland gestuurd om foto's te nemen, terwijl
Schiltz zijn boete deed

3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK (64 peg.)
ELKE WOENSDAt
TE KOOP

dig gezagsorgaan", verdedigt Leo Delwaide
(kersvers VLD-partijbestuurslid) het optreden
van de koning in de zaak Van Den Brande
L Delwaide tilt er met zo zwaar aan dat het
staatshoofd zich alleen zorgen maakt wanneer „het voortbestaan van de staat" ter
diskussie wordt gesteld door vooraanstaande Vlaamse politici

Teveel Vlaamse politiekers uit de traditionele partijen buigen nog, uit irrationele konservatieve refleks of uit platvloers opportunis
me in slaafse kruiperigheid en vernederende
onderdanigheid voor de bevelen van de
„man in Laken" Hoelang zal dat nog blijven
duren ' Wanneer ontstijgen zij hun poel van
ondenwerping' Het masochisme van deze
vazallen leidt Vlaanderen terug de middeleeuwen binnen
Het moet voor G Verhofstadt en J Gabnëls
een ondraaglijk kruis zijn om met „vernieuwers" van het genre Delwaide vertjer door
het VLD-leven te moeten trekken Het veelgeprezen non-konformisme en de bevrijdende
„vernieuwing" krijgt met het opnemen van
oubollige, konservatieve umtaristen een lelijke deuk Veel Vlaamsgezinde ,,burgers" zullen het moeilijk hebben met hun nieuwe
„partij van de burger"
Waiter Maes, Zwevegem

ANTWERPEN
Vrij simplistisch het kommentaar van lezer
Piet Hoeben over Antwerpen (WIJ, 14 jan
'93) De vergelijking met de drie appels gaat
met op, het gaat hier om een mand vol
appels Als goede hovenier zullen ons vriend
Gerard Bergers en zijn bestuursvrienden, de
rotte appels venwijderen De eeuwige klaagmuur van een steriele oppositie, kan alleen
de „Dillen-clan" ten goede komen
Ik wens, als trouwe Antwerpenaar, Gerard
en zijn vrienden veel moed en sterkte Laat de
meute maar klagen
Jan Diericl(, Boutersem
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

Q^8clèei(i^

Wtil^M
Q,,o,,,sOuuJ:ni Smv^-uu>m'Oew^

rechtover uitgang parking

zaal voor 100 personen
Groepen
en bussen o p " '
s p r a a k l e g e n speciale prijzen - toer i s t e n m e n u 295 fr.

't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
* dranken * restaurant
• snacks

* z a a l voor 50 pers

Adverteren in WiJ
rendeert

02/219.49.30
Probeer e e n s !

Adverteren in WIJ
rendeert

Ca^é '^(i(A 9ioéeC ^
— Camb/tlwus —
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

^li^ïrr^dv.

jg

'tboermhof
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!

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialtelten bruitoften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05-65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
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

yett^itg
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 gastronomsich kompleks gelegen op amper l^ min van de kust sielt U ten zee voor van kalmigt
komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) hieden U
14 luxueuze hotelkamers met allt denkbare komlort
Fijne Franse keuken a la carte en S menus van 71S (r tot 160(1 fr
Een harl voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 2400 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf en gasironomischL weekends
SFMINARIEMOGELIJKHFDFN
conferentiezaal met alle nodige multifunctionele ipparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13 8690 Alveringem

tel 058/288 07 fax 058/289 381

Terwijl u een leuke draai geeft aan 't leven,

dan wie ook, geven gepast advies over geld en

zorgen wij ervoor dat uw bankzaken goed lopen

verzekeringen, en bieden u uitzicfit op een

En dat kunnen we Want we zijn groot geworden

veilige toekomst De Kredietbank De motor van

in het land waar u leeft We begrijpen u beter

uw bankzaken, boordevol energie van hier

Thuis

bij

de

ba n k

van

hier

(m

