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HET SCHOUWSPEL BESPAREN 

H
ET jaarverslag van de Nationale Bank windt er 
geen doekjes om, tw/ee richtlijnen staan er duidelijk 
in afgetekend 1 de konkurrentiekracht van de 
ondernemingen moet gevrijwaard worden, 2 de 
overheidsfinanciën dienen onverminderd te wor
den aangezuiverd 

Het zijn geen nieuwe dingen, bovendien zijn ze 
met aan dit federale gebonden, want dezelfde 
doelen worden ook o m in de Verenigde Staten en 
in Nederland vooropgesteld 

De vergelijking met de VS gaat echter met 
helemaal op, Clinton moet er geen rekening houden met 
koalitiepartners Met Nederland loopt wel enige parallel, daar 
heeft CDA-minister president Lubbers zijn PvdA-financieminis-
ter Wim Kok er moeten van overtuigen een ingrijpend bespa-
nngsplan te aanvaarden De ingreep die de DAF-vestigingen, 
om bij dit voorbeeld te blijven, teistert zorgt voor voldoende 
leed om het ook daar met over z'n hout te laten gaan 

1992 IS een jaar van vertraagde ekonomische konjunktuur 
geweest, wij bleven met z'n allen wel evenveel opmaken maar 
de bij ons vervaardigde produkten vonden in het buitenland 
minder aftrek Nog eens dit land is geen eiland en dobbert 
mee met wat de andere, grotere landen 
zint De Nationale Bank wijt die terugval 
grotendeels aan buur Duitsland dat het 
als onze belangrijkste handelspartner 
laat afweten En z'n financiële wonden 
van de hereniging likt 

De (mindere) mate van buitenlandse 
verkoop heeft onmiddellijk weerslag op 
de binnenlandse tewerkstelling, het is 
reeds vast te stellen Van een politiek 
om de bedrijven overeind te houden is 
het maar een kleine stap naar de lonen, 
de grootste kost Dat bij recessies de 
overheid weer massaal banen moet 
bedenken, ziet de Nationale Bank nu 
met meer zitten De federale en regio
nale overheden zijn daarvoor zelf te krap bij kas 

Vandaag dinsdag komen de zogenaamde sociale partners 
met de federale regenng samen om de begrotingskontrole 
1993 voor te bereiden Tussen haakjes zij zetelen ook in de 
regentenraad van de Nationale Bank en daar hebben zij alvast 
hun handtekening onder de aanbevelingen gezet Het blijft de 
vraag hoe zij ten overstaan van het beleid zullen spreken 

In het recente verleden hebben de vakbonden hun stand
punten verwoord geen geschaaf aan de inkomens, geen 
domper op de koopkracht Vakbonden gebruiken liever privé-
konsumptie, een begrip dat sterker naar de individuele verlan
gens van hun leden refereert 

Ook de PS-vooraanstaanden Busquin en Moureaux hebben 
reeds gedreigd dat er wat zal waaien mocht de regenng die 
toer opgaan De CVP daarentegen wil de koopkracht matigen 
en het bedrijfsleven aanzwengelen Van tegenstellingen ge
sproken WIJ hebben met de indruk dat de socialisten, en zeker 
de Franstalige, zich zo vlot over de matigings-brug zullen laten 
halen als de Nederlandse PvdA dat heeft gedaan 

Moeten er dan bijkomende bedrijfsbelastingen komen *? De 
werkgevers hebben laten weten dat het privé-inkomen in 1992 
fors IS gestegen terwijl dat van de bedrijven is gedaald De 
federale eerste minister heeft na het lezen van het NBB-
jaarverslag verklaard dat er weinig ,,ruimte" is voor een 
loonsverhoging 

Daar gaan we weer Moet, als het eventjes minder goed-

gaat, de individuele koopkracht stijgen om de handel zoveel 
mogelijk op te drijven of moeten de bedrijven middelen — 
zuurstof heet dat dan - krijgen om uit te breiden, nieuwe 
lijnen aan te leggen, te investeren '> De vragen van gisteren zijn 
de vragen van vandaag 

Het IS net alsof het tegenover mekaar zetten van belangen 
opzettelijk gebeurd Om uit de soep een kompromis te puren 
waarbij niemand het gezicht verliest Ondertussen wordt aan 
hét probleem voorbijgefietst Want over de sanering van de 
Rijksfinacieen wordt weinig of mets gezegd, laat staan ge
daan Het aanzuiveren van de overheidsoverfinancien blijft 
hoe dan ook het punt In zijn jaarverslag zegt de NBB-
goeverneur dat ook, in zeer scherpe bewoordingen zelfs Zo 
venwijt hij de overheid dat ze de ,,meevallers" van de voorbije 
ekonomische groei met gebruikt heeft om in aanzuivering om 
te zetten 

Net zoals hij de overheid gispt om de voelbare neergang 
aan te grijpen om mets te ondernemen De koalitie wist reeds 
in september '92 dat de begroting zou ontsporen, de recessie 
nu als een ekskuus gebruiken getuigt van weinig doorzicht en 
moed Bovendien blijft de bevoegde overheid, en dan bedoe
len WIJ het departement van Financien, zelf in gebreke Hoe 

kan van een volwaardig beheer gespro
ken worden wanneer de penningmees
ter er met in slaagt de gelden waar de 
overheid recht op heeft te innen"? 

Blijft het probleem van de besparin
gen, dat als een monster van Loch 
Ness wel steeds gesignaleerd wordt 
maar nooit gevangen wordt 

Moet dit land een voorbeeld nemen 
aan Bill Clinton"? Hij heeft door dat er 
van beleid geen sprake kan zijn zonder 
eerst het gigantische tekort van 300 
miljard $ aan te zuiveren 

Het moet voor de politici van dit land 
een wenk zijn Als zij willen dat morgen 
nog een beleid van welzijn mogelijk is 

moet nu ingegrepen worden Indien zij nog een greintje 
geloofwaardigheid willen behouden moeten zij nü beginnen 
Met snoeien in uitgaven die met echt nodig zijn, wij nemen hier 
de geplande nieuwe legerkazerne van Aat als voorbeeld Maar 
ook door het kritisch ontleden van de Sociale Zekerheid, 
moedig maar menselijk Door het nauwgezet innen van 
belastingen Door elke frank drie keer om te draaien voor hij 
uitgegeven wordt Het geld van de overheid is met haar geld 
maar dat van u en ons Enige zorg om het te besteden is met te 
veel gevraagd' 

En, zult u vragen moet België Clinton ook in zijn fiskale 
plannen volgen'' Met ons zult u daar nee op antwoorden, in 
een land waar de belastingsdruk een van de hoogste van de 
wereld is is daar geen ,,ruimte" voor 

Wat IS de houding van de Volksunie in het debat "̂  Als 
politieke partij die begaan is met het welzijn van het hele volk 
dnngt zij aan op een ernstige gezondmaking van overheidsfi
nanciën door bespanngen waar het kan, door een eerlijke 
verdeling van de lasten, door zuinigheid waar iedereen beter 
van wordt De overheid, de federale en de regionale, zal door 
zinnige informatie bij de bevolking alle begrip en medewerking 
voor deze ingrepen ontmoeten 

Ten slotte zullen de vertegenwoordigers van de overheid 
door het matigen van glonool en glitter de eerste stap naar 
geloofwaardigheid zetten 

Maurits Van Liedekerke 

imr 
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7 
WIJ sprak met Bob Van Hoo-
land, senator en burgemees
ter-in-staking. 

^ j | De Nationale Bank advi-
T / l zeert de regering de kon-

I " ^ kurrentiekracht te vrijwa
ren en de overheidsfinan

ciën te saneren. 

M ƒ% Brukselbinnenstebulten 
T H ^ publiceerde een boeiend 

I ^ J boek over de vestiging 
van de EG-instellingen in 

Brussel. De titel luidt veelbeteke
nend „De Eurotaurus". 

M i H In het Europees parle-
T ^g ment vond een ontgoo-

I I chelend hormonendebat 
plaats. Kommissaris Stei-

chen wist plots niets meer. 

^ ƒ ^ Deze week start WIJ een 
T ^ 1 nieuw jaaroverzicht over 

I ^ J de strijd van de volkeren. 
In een inleidende be

schouwing wijst Karel Jansegers 
erop dat de strijd voor de verschei
denheid onder de volkeren nog lang 
niet gestreden is. 

/ \ / \ ' " '^'"'"9®" ^^" herpetolo-
^ J 3 gen cirkuleren recent alar-
£^^^ merende berichten. We

reldwijd blijken kikker-
soorten ook op onverklaarbare wijze 
uit te sterven. 

0\ M ^ ° " ^ ®̂̂ ® '̂̂ "̂  helpen 
^ / l tientallen vrijwilligers pad-
^ ^ " Y den en kikkers de wegen 

oversteken. De beestjes 
zijn op vrijersvoeten, en begeven 
zich naar de poel van hun geboorte 
om er op hun beurt voor het nage
slacht te zorgen. 

ƒ ^ • • Van de boomkikker telt 
3w\ Vlaanderen geen 200 

^ ^ ^ J mannelijke eksemplaren 
meer. In Limburg pro

beert men de boomkikker te laten 
overleven. 

/ \ /%i Mija Proost licht in de eer-
3Ë0\ ste aflevering van een 

g^^J tweedelige reeks de 
schijnwerpers op de 

vrienden van Cyriel Verschaeve in 
Solbad Hall. 

35 
In de wedstrijd tegen Cy
prus bewees Enzo Scifo 
hoe onmisbaar hij wel is 
voor de Rode Duivels. 

(omslag J. Van der Perre, met dank aan het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurkunde) 
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DOORDEWEEKS 

VANWEGE DE 
REDAKTIE 

Het artikel De zaak Coveliers (WIJ,11 
febr.J.I.) is onderwerp van diskussie ge
weest binnen het Dagelijks Bestuur, de 
Partijraad en het Partijbestuur van de 
Volksunie. Zwaar werd vooral getild aan 
de informatie en het kommentaar om
trent de houding van kamerlid Herman 
Candries. Ook de stijl waarin het artikel 
was gesteld heeft menige wenkbrauw 
doen fronsen. 

Het is inderdaad een beetje onge
woon dat een weekblad door een poli
tieke partij uitgegeven zich zeer kritisch 
uitlaat over die partij en sommige van 
haar mandatarissen. Hopelijk was ons 
kommentaar een beetje te voorbarig. 

Herman Candries blijft ondertussen 
zijn werk ais VU-fraktievoorzitter nauw
gezet ter harte nemen, in de voorbije 
week kwam hij in die funktie tot drie 
maal toe tussenbeide in de kamer. 

De redaktie is en t)lijft er echter van 
overtuigd dat haar lezers er geen baat 
bij hebben dat zij op belangrijke ogen
blikken de kop in het zand steekt. WIJ 
hoopt dat de lezers die mening delen. 

Het Dagelijks Bestuur van de VU heeft 
beklemtoond niet te willen raken aan de 
joernatistieke autonomie van de redak
tie. 

VONDELPRIJS 

De prestigieuze Vondelprijs voor uitmun
tende prestaties op het vlak van wetenschap 
en kuituur in de Duits- en Nederlandstalige 
landen gaat dit jaar naa de Stichting Ons 
Erfdeel, waarvan de Vlaamse kultuurpaus 
Jozef Deleu de centrale figuur is. 

Naast de stichting die zich al jarenlang 
onverdroten inzet voor de verspreiding van 
de Nederlandstalige kuituur, o.m. met het 
tijdschrift „Ons Erfdeel", de Franstalige 
„Septentrion" en straks de Engelstalige „The 
low countries" mag ook de Nederlandse 
dramaturg Hans Croiset dit jaar een Vondel-
prijs in ontvangst nemen. 

De Joost Van den Vondelprijs bedraagt 
40.000 mark (820.000 frank). Hij werd in 1960 
ingesteld, en bekroonde tot vorig jaar beurte
lings een Duitser, een Nederlander en een 
Vlaming. Het geld van de prijs wordt ter 
beschikking gesteld door een bejaard reder 
uit Hamburg. 

De redaktie wenst Jozef Deleu en zijn 
medewerkers van harte proficiat met de on
derscheiding. 

Met een stalinistische meerderheid van 521 op 523 stemmen (99,6%) 
werd Philippe Busquin in een niet verwarmde hal in Libramont herko
zen tot voorzitter van de PS. Naar goede socialistische gewoonte was 
hij de enige kandidaat. In het PS-buro raakten verder alle Luikse 
kandidaten verkozen. Dehousse, Happart en Onkelinx nipt, Mathot en 
de nieuwe voorzitter van de Luikse federatie Daerden deden het beter. 
Voorzitter Busquin hield een onopvallende toespraak waarin hij de 
akkoorden betreffende de staatshervorming verdedigde. 

(foto E. Peustjens) 

VANDERHEYDEN 
Minister Johan Sauwens heeft Jofian Van-

derheyden aangeduid als nieuwe kabinets
chef, in opvolging van Filip Martens, die 
ontslag genomen had. Vanderheyden is vast 
staflid op het kabinet van de VU-minister 
sedert 1989. Tot op heden was hij adjunkt-
kabinetschef. 

Vanderheyden is burgeriijk ingenieur en 
gedetacheerd inspekteur-generaal bij de Ad
ministratie Wegeninfrastruktuur en Verkeer. 
Als adjunkt-kabinetschef was hij belast met 
de voorbereiding van het verkeers- en mobili
teitsbeleid, en het beleid inzake Monumenten 
en Landschappen. 

Johan Vanderheyden woont in Sint-Mar-
tens-Latem, de gemeente van VU-senator- n f ) ! 1 F I F F P 
burgemeesterSoö l/anHoo/and.Vanderhey- L ' v / L L L U L L l 
den is er voorzitter van de lokale VU-afdeling. 

wat de parkeerdruk ten goede komt. Het 
fietsverkeer steeg met een kwart, en het 
openbaar vervoer met een derde. Bovendien 
rijden meer dan vier op vijf chauffeurs in 
Brugge trager dan veertig kilometer per uur. 

Positief is natuurtijk ook dat er een kwart 
minder ongevallen gebeuren in de Brugse 
binnenstad. Het aantal ongevallen met fiet
sers daalde zelfs met 36%, hoewel het aantal 
fietsers toch met een kwart toenam en de 
fietsers in heel wat eenrichtingsstraten in 
beide richtingen mogen rijden. De invoering 
van het verkeersplan, met de invoering van 
de zone 30, had een beperkte positieve 
invloed op. de luchtkwaliteit. 

CIRKULATIEPLAN 
Het verkeerscirkulatiepian voor de Brugse 

binnenstad werd na een jaar proeflopen ge
ëvalueerd. Het plan moest via een lussensis-
teem de automobilist zoveel mogelijk uit de 
binnenstad weren. Het plan werd gekoppeld 
aan een pilootprojekt van de Vlaamse ver
voersmaatschappij De Lijn. 

De rezultaten worden positief genoemd: in 
de binnenstad rijden ruim 10% minder auto's. 

Verleden week vrijdag reed een dolle jeep 
in Kluisbergen drie fietsers aan. Telkens reed 
de jeep verder zonder zich om z'n slachtoffer 
te bekommeren. Eén van de drie aangereden 
fietsers. Wouter Vande Walle was op slag 
dood. De intussen aangehouden dader reed 
herhaaldelijk en met opzet op voetgangers 
en fietsers in om hen dood te rijden. 

Wouter Vande Walle zou op 13 februari 17 
geworden zijn. Wouter is de zoon van VU-
gemeenteraadslid Paul Vande Walle en In-
grid Dejaegher. De redaktie biedt de getrof
fen familie haar meeleven aan in deze moeilij
ke dagen. 
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MOUREAUX 
PS-minister Moureaux was de jongste we-

l<en biezonder aktief in het spelen van een 
van zijn meest geliefkoosde spelletjes: Vla
mingen pesten. Er was eerste het incident in 
de Kamer waarover we reeds berichtten In 
onze Wetstraat-rubriek. In een gesprek met 
De Morgen verklaarde de minister deze week 
dat hij niet behulpzaam zou zijn bij het 
onderzoek naar de transfers in de sociale 
zekerheid dat in opdracht van minister Sau-
wens (VU) uitgevoerd wordt door de Onder
zoeksgroep SZ 2002. 

Sauwens liet weten zich door de oprisping 
van Moureaux niet te laten uit het veld slaan. 
Wanneer Moureaux zegt „ik voer dat onder
zoek", heeft hij het niet bij het rechte eind, 
aldus Sauwens. Moureaux voert alleen on
derzoek in uitvoering van de recente wetswij
ziging, en dat beperkt zich tot de ziekteverze
kering. Het onderzoek dat Sauwens laat uit
voeren omvat echter het geheel van de socia
le zekerheid. Naast de gezondheidszorg 
strekt het Vlaams onderzoek zich ook uit over 
werkloosheid, pensioenen en brugpensioe
nen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, 
gezinsbijslagen, het SZ-stelsel van de zelf
standigen en de residuaire stelsels. 

Dat Vlaamse onderzoek kwam er trouwens 
pas omdat de federale regering terzake in 
gebreke bleef, omwille van de terughoudend
heid en de weigerachtigheid van de Franstali
ge regeringspartijen. Wanneer Moureaux nu 
een aantal gegevens verborgen zou trachten 
te houden, ontstaat volgens Sauwens een 
nieuw politiek feit dat de eis tot splitsing van 
de SZ alleen maar zal versterken. 

OVER... 

Drie overlopers van de VLD op een rijtje. Belangrijice liberalen binnen de VLD, 
zoals Dewael, vinden nu ai dat overgelopen burgemeesters, schepenen en 
deputé's hun mandaat moeten achterlaten. (foto vum) 

de diskussie over overlopen. Volgens Dewael 
kan overlopen met behoud van mandaat 
gerechtvaardigd worden. Tenzij men burge
meester, schepen of depute is. Het subtiele 
onderscheid bestaat er volgens de liberaal uit 
dat deze laatste kategorie politici verkozen 
werd door een politieke partij, en de eerste 
door de kiezers. 

.OVERLOPEN 

Antoine Denert, de baardige burgervader 
van Kruibeke, heeft na een lange tijd van 
onduidelijkheid dan toch beslist naar de VLD 
over te lopen. Denert had reeds op 15 no
vember, daags na de suksesvolle VU-mee-
ting op de Heizel waar meer volk aanwezig 
was dan op het VLD-stichtingskongres, laten 
uitschijnen dat hij in verleiding gebracht was 
door de liberalen. Klaarblijkelijk heeft Denert 
nog veel tijd en geestelijke inspiratie nodig 
gehad om tot konkrete afspraken met de VLD 
te komen. 

In een reaktie op het overlopen van Denert 
drukte VU-voorzitter Bert Anciaux er zijn te
vredenheid over uit dat er eindelijk duidelijk
heid geschapen werd in dit onfrisse dossier. 
Volgens Anciaux laat Denert zich misbruiken 
in een spel dat er op gericht is de idee ingang 
te doen vinden alsof de VU leegloopt. De VU-
voorzitter stelde echter vast dat de grote 
meerderheid van de Kruibeekse VU-leden 
blijft. Bij de VU is er over het vertrek van 
Denert venvondering noch spijt, aldus An
ciaux. 

Ook VLD-er Pafric/c Dewael mengde zich in 

Dewael vergeet hierbij dat de kiezer eerst 
en vooral voor een partij kiest, op welke lijst 
hij dan (eventueel) de kandidaat van zijn 
voorkeur aanduidt. Wie daaraan twijfelt raden 
we aan de lezersrubrieken van de kranten 
eens na te lezen. Die staan bol van kiezers die 
de kandidaat van hun voorkeur intussen van 
partij zagen veranderen, en daar helemaal 
niet mee gediend zijn. Omgekeerd lazen we 
nog geen enkele brief van een kiezer die de 
overgelopen politikus waarvoor hij stemde 
gelijk geeft. 

Overigens werd de opdeling die de primus 
van de VLD in Limburg tussen „gerechtvaar
digd" (de goede overlopers) en „ongerecht
vaardigd" (de slechte overlopers) overlopen 
maakte, vooral geïnterpreteerd als een kritiek 
op de Breese burgemeester en gewezen VU-
voorzitter Gabriels. Gabriels is echter niet 
zinnens z'n sjerp in te leveren. Hij neemt 
klementie omwille van de subtiele kronkel dat 
zijn partij Jong heet. 

Maar voor Denert gaat die kronkel dan 
weer niet op. Gaat hij nu wel zijn sjerp 
teruggeven aan de VU ? Denert (De Morgen 
16/2) spreekt vrijuit: Geen haar op mijn hoofd 
of in mijn baard dat daaraan denl<t Ik heb de 
VU genoeg gegeven. Ik heb zero, zero, zero 
teruggekregen. (...) Ik heb een opdracht van 
de kiezer gekregen. Om die te vervullen heb 

ik een wagen nodig. Wel mijn wagen, de VU, 
is versleten. Ik heb gewoon een nieuwe 
gekocht, de VLD. 

Zo simpel is het, lieve mensen: de VU geeft 
Denert niets, dus laat hij de Vlaamsnationalis
ten staan en gaat elders iets beters kopen dat 
hem meer voldoening geeft. Deze burge
meester past echt uitstekend in de koopjes
mand van de VLD-overlopers. Antoine, Antoi
ne, waar is de tijd dat we ons bij de VU, 
Kennedy parafrazerend, niet afvroegen wat 
de partij voor ons kon doen, maar wel wat wij 
konden doen voor de partij ? 

LUKSEMBURGSE 
BEWEGING 

Na de Vlaamse en de Waalse beweging, 
steekt er nu ook een Luksemburgse bewe
ging de kop op. De LB van Baudoin Du Bus 
de Warnaffe dreigt zelfs in opstand te komen 
tegen het Sint-Michielsakkoord. De Luksem
burgse revolte heeft veel te maken met partij
politiek, want de PSC-gezinde beweging ziet 
straks de vijf Luksemburgse volksvertegen
woordigers (nu 2 PSG-ers, 2 PS-ers en 1 PRL-
er) verminderen tot drie, en er zou wel eens 
geen enkele Luksemburger meer in de se
naat kunnen zetelen. 

De LB wil Luksemburg nu afsplitsen van 
Wallonië en de provincie het statuut van een 
gewest geven. Een recente opiniepeiling 
geeft inderdaad voedsel aan het autonomie-
streven van de dunst bevolkte Belgische 
provincie. 40% van de Luksemburgers zou in 
geval van een splitsing van België de voor
keur geven aan een unie met het Groot-
Hertogdom boven een onafhankelijk Wallo
nië. 
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KORTWEG 

• Volgens de [raanse geestelijke lei
der ajatolla Khamenei moet het vier 
jaar oude doodvonnis tegen Salman 
Rushdie, uitgevoerd worden. Rush
die schreef „De Duivelsverzen", een 
Iwek dat de Iraanse leiders godslas
terlijk noemen. Een islamitische 
stichting die 100 miljoen frank zette 
op Rushdie's hoofd, vindt de tijd rijp 
om het vonnis ten uitvoer te brengen. 

• Mgirdas Brazaukskas, de uittre
dende president en leider van de 
Demokratïsche Arbeiderspartij, de 
voormalige kommunistische partij, 
won de eerste direkte presidentsver
kiezingen in Litouwen. Brazaukskas 
versloeg de tegenkandidaat Lozoral-
ttsvati Sajudis, de volkspartij van ex-
president Landsljergls die Litouwen 
naar de onafhankelijkheid stuwde. 
Lozoraitis werd nochtans gesteund 
door de invloedrijke katoiieke kerk. Er 
zouden heel wat priesters vanop de 
kansel opgeroepen hebben om niet 
voor een ex-kommunist te stemmen. 

• Weten onze para's in Somalië, 
onze blauwhelmen in Bosnië en onze 
matrozen op de Adriatische Zee wel 
dat hun Nederlandse koilega's in den 
vreemde Playboy opgestuurd krij
gen om hun moreel hoog te houden? 
Voor de homo's onder de Nederland
se militairen op de Balkan wordt zelfs 
de Ma-Gay-2ine ter beschikking ge
steld. 

• De Aidstelefoon en het kabinet van 
minister Detiège menen dat de Vla
mingen nog te weinig kondooms 
gebruiken. Ze besloten daarom het 
kondoomgebruik met een opmerkelij
ke kampanje, onder de slogan zet 'm 
op, te stimuleren. De kondoom blijft 
voorlopig het enige effektieve middel 
tegen aids. 

• Kandidaat-bouwers kunnen een 
goede zaak doen als ze tijdens Bati-
bouw een hipoteeklening afsluiten. 
13e rente werd deze week door Ar-
genta verlaagd tot 7%, zonder bijko
mende voorwaarden. 

• Dolly Parton wil er naar eigen zeg
gen niet uitzien als een gerimpelde 
bloemzak op een podium. Daarom 
liet de 47-Jarige country-zangeres en 
aktrice haar lichaam gedurende een 
operatie van elf uur door plastische 
chirurgen op zes verschillende plaat
sen onder handen nemen. Het rezul-
taat was ernaar: een verzameling aan 
eikaar genaaide en uitstulpende 
bioemzakken, weliswaar niet gerim
peld. 

BOB VAN HOOLAND: 

BURGEMEESTER 
(vervolg van biz. 7) 

Burgemeester van Sint-Martens-I^tem 
en VU-senator Bob Van Hooiend hangt z'n 
trikolore sjerp aan de kapstok. Tijdelijk 
althans, want de i^temse burgervader 
gaat voor minstens één maand in staking 
uit protest tegen een arrest van de Raad 
van State. Het door Van Hooland gewraak
te arrest geeft de gemeente ongelijk in 
haar pogingen om de sloping te verhinde
ren van het vroegere hotel-restaurant Rally 
St.-Christophe, en om de bouw van een 
appartementenblok aan de nog mooie Lei
ebocht in Deurie tegen te houden. 

We stelden Bob Van Hooland enkele 
vraagjes omtrent zijn aktie. 

IN STAKING 

• Wat is er zo waardevols aan het hotel-
restaurant St.-Christophe? 

„Het is een schitterend iandmerk. Het is 
opgericht als prachtig landelijk hotel-restau
rant, op een van de mooiste Leieoevers in, de 
Vlaanders', rechtover een meander in een 
geklasseerd uniek Leielandschap, deel van 
het kasteeldomein van Ooidonck. De Rally 
St.-Christophe kende ruim 60 jaar sukses 
Het was er een lust, oord van kuituur en 
trefpunt van binnen- en buitenlandse kunste
naars en prominenten. Het straalde gastvrij
heid uit, daaraan het eind van de slingerende 
Pontstraat van het oude Deurie." 

• Wie wil nu persé dat gebouw slopen en 
waarom ? 

„Mekaar opvolgende NV's willen St.-Chris
tophe tegen de vlakte! De bedoeling was om 
in een woonparkzone zoveel mogelijk lukse-
appartementen te bouwen, in om het even 
welke stijl, maar om er zoveel mogelijk aan te 
verdienen. Wie bouwt en weigert te renove
ren moet eerst slopen. Het bestaande ge
bouw is nu 5.008 m3 groot De nieuwbouw 
voorziet 13.530 m3 of 2,7 maal het bestaande 
bouwvolume. M.a.w. 4.031 m2 vloeropper
vlakte voor 16 appartementen." 

• De gemeente wou het gewezen hotel-
restaurant restaureren of renoveren. Maar 
welke bestemming wil u het gebouw geven 
na het opkalfateren. Krijgt St.-Christophe 
een funktie „tot 't nut van 't algemeen" ? 

„Ja, we wilden de rally St.-Christophe zien 
restaureren, liefst om er opnieuw een hotel-
restaurant te laten uitbaten. Na aankoop door 
de ,huidige bouwheer' heeft de gemeente 
vruchteloos geprobeerd om het gebouw te 
kopen, alleen dan zou de gemeente er de 
baas over zijn! De bestemming lag voor de 
hand: een sociaal-kultureel centrum, met een 
unieke ligging in het groen, op 1 ha grond." 

• Drie jaar geleden ging u in beroep bij de 
Raad van State, om de slopings- en bouw
vergunning te vernietigen. U kreeg onge
lijk. Wat was de argumentatie van de 
Raad? 

„Geen! Ons beroep tegen die vergunnin
gen werd na ruim 3 jaar venvorpen! Het was 
onontvankelijk verklaard. Het gewestplan van 
het Gentse en de kanaalzone werd in dit 
geval door de Raad van State in zijn arrest 
van 28 januari 1993 ongeldig verklaard, al
hoewel de bouw- en sloplngsaanvraag van 
de tegenpartij daarop steunde...nL ,woorh 
park'. Daar mag je onder strenge voorwaar
den bouwen, en dit volgens de cirkulaire van 
3 augustus 1979 van stedebouw zelf! Je mag 
er woningen met twee bouwlagen bouwen, 
met een maksimum oppen/lakte van 250m2, 
garage inbegrepen, 5 a 10 woningen per ha, 
daar waar Latem al jaren eist dat er maar 
hoogstens 4 woningen per ha in een woon-
park mogen worden gebouwd, enz... 

Het argument van de Raad van State ? Het 
gewestplan lag zogezegd niet volledig ter 
inzage op het gemeentehuis. Dat plan dat 20 
bestemmingsplannen, 20 plannen met de 
toestand van 1971 en 57 luchtfoto's omvat is 
er altijd geweest! Het lag er kompleet sinds 
de publikatie van het KB van 14 september 
1977. Dit werd schriftelijk bevestigd door de 
vroegere burgemeester en de gouverneur in 
1977! De tegenpartij organiseerde echter 
een bedrieglijke test: een gerechtsdeun/t/aar-
der gestuurd door een advokaat van een NV 
in Deurie moest, „zonder het zelf te begrij
pen", het gewestplan raadplegen. In zulk 
geval toont men het betrokken stuk plan, één 

(lees verder bIz. 15) 
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PERSSPIEGEL 

VEV-SNELBERICHT 
„Of heeft de Amerikaan tocfi gelijk die over 

dit land zei je studeert er vijf jaar recht, om 
nadien je hele leven lang uit te leggen dat 
krom ook goed is 

Standpunt. Snelbericht nr. 5. 

De Standaard 
„Solidariteit, waarop ovengens socialisten 

geen monopolie hebben, moet een sterk 
komponent zijn in onze moderne samenle
ving Maar als eenrichtingsverkeer is solidari
teit met mogelijk De zwakkere heeft geen 
recht op hulpverslaving, maar juist de plicht 
naar vermogen te proberen er weer bovenop 
te komen Nu is België als een fiets Vlaande
ren moet trappen, Wallonië rijdt mee op de 
bagagedrager en roept bij tegenwind dat 
Vlamingen uit solidariteit harder moeten trap
pen Als solidariteit wordt uitgehold, zal de 
sterkere zich ervan afkeren en de zwakke 
altijd zwak blijven" 

Derk-Jan Eppink, journalist NRC-Han-
delsblad. 9 februari. 

„Toen vrijdag bekend raakte, net voor de 
stemming over het eerste artikel van de 
grondet, dat oud minister Mark Eyskens dnn-
gend een hartoperatie had ondergaan, re
kenden de meeste waarnemers erop dat de 
„vernieuwde en verruimde' liberalen wel 
zouden bijspringen Zij weigerden en dat 
verplichtte de groenen de zieke Wilfried De 
Vlieghere naar Brussel te roepen Op het 
onmenselijke van deze houding gewezen, 
nep Dewael maandagnamiddag uit dat ste-
mafspraken „traditioneel" met gelden bij be
langrijke stemmingen 
Of eenvoudiger uitgedrukt de door de VLD 
zo geprezen en hoopvol aangekondigde 
„nieuwe politieke kuituur klinkt mischien 
goed uit de mond van een biezonder media-
bewuste kongresvoorzitter tijdens een ge
slaagde partijmeeting In werkelijkheid blijkt 
de VLD-toepassing van dit princiep weinig te 
verschillen van de traditionele en dus zieke 
politieke praktijk' 

Poi Van Den Driessche. 10 februari. 

„Geen kwaad woord voor de professione
len die een mombakkes opzetten of hun 
broek laten zakken, zij oefenen hun stiel uit 
Maar politici die parasiteren op populaire 
entertainers en zich op tv gedragen als pu

bers die in het bloesje van het vnendinnetje 
gluren, hebben geen excuses Zij werden met 
verkozen noch ingehuurd als potsenmaker 
Het publiek glimlacht met met deze klowns, 
het lacht ze uit en wantrouwt ze " 

IVIanu Ruys. 12 februari. 

„Na de scheiding gingen de twee onafhan
kelijke universiteiten een bloeipenode tege
moet Als gelijke zelfstandige partners kun
nen ze degelijke samenwerkingsakkoorden 
afsluiten Ik lees zelfs dat de kardinaal groot
kanselier IS van beide Een simbool' 

Moet de Leuvense kwestie met als voor
beeld gesteld worden voor de toekomst van 
België ' Na al dat gekibbel, „laat ons naar de 
notaris gaan", zo klonk het op de jongste 
IJzerbedevaart Dan kunnen we als onafhan
kelijke partners samenwerkingsakkoorden 
afsluiten Dan kunnen we onder meer duide
lijke afspraken maken over transfers, over de 
solidariteit En de Koning mag „groot-kan
selier" blijven van beide deelstaten " 

Lionel Vandenberghe, voorzitter IJzer-
bedevaartkomitee. Lezersbrief, 13 februa
ri. 

ger maken en haar in de steek laten, nog voor 
je kind geboren i s " 

Willy Kuijpers over Hugo Coveliers. 
9 februari. 

„WIJ zijn samen een project aan het uitwer
ken, als ons dat lukt dan is er met de 
Volksunie niks aan de hand " 

Herman Candries. 9 februari. 

DEIMO^^EiSO 
„In alle wetenschappelijke studies en rap

porten wordt met een verbazende eensge
zindheid voor werktijdverkorting gepleit Als 
er op dit terrein al een consensus bestaat -
ook internationaal - dan komt die erop neer 
dat alleen systematische werktijdverkorting 
een blijvend antwoord kan geven op uitstoot 
aan arbeidskrachten Alleen als er een socia
le hen/erdeling van de arbeid komt, bestaat er 
kans dat de produktiviteitswinst met tot verde
re verhoging van de werkloosheid leidt" 

Standpunt. 10 februari. 

,,Als men het gegeven dat er in een ge-
meeenschap meer inkomsten dan uitgaven 
in de sociale zekerheid transfers noemt ( ) 
Daar is geen studie voor nodig ( ) Maar als 
je vertrekt van een solidariteit tussen perso
nen, dan kan je met venwachten dat je voor 
100 fr ook 100 fr terug krijgt" 

Philippe Moureaux, minister van Sociale 
Zaken. 15 februari. 

„Heel weinig Vlamingen zijn boos gewor
den En dat is goed zo Als een koel en 
berekend politicus als Moureaux zo'n uit
spraak doet, stuurt hij bewust aan op een 
provocatie Het is een teken van politieke 
volwassenheid wanneer men op dergelijke 
provocaties met reageert, maar ze negeert 
Want provocaties verbergen altijd een gebrek 
aan argumenten 

Rolf Falter over de reaktle op de uitlatin
gen van Philippe Moureaux die minister
president Van den Brande voor Gauleiter 
uitschold. 9 februari. 

irrrBELAHC YAH LIMBURG' 

,,Er IS ook een ethische kant aan de zaak 
Nu overlopen heeft iets van een vrouw zwan-

HFTLAAISIE NIEUWS 
„Binnenkort zullen de werken over de Bel

gische Grondwet moeten herschreven wor
den Best IS dat het verhaal over de manier 
waarop de nieuwe grondwet met de nieuwe 
staatsvorm tot stand kwam daarin met wordt 
vermeld Niemand kan en mag er fier om zijn 
De wansmakelijke vertoning wordt liefst zo 
snel mogelijk vergeten Maar het kwaad is 
wellicht reeds geschied" 

Laurent Panneels. 11 februari. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Aan het verhaal dat vader Eyskens in 

1970 begon wordt andermaal een belangrijk 
hoofdstuk toegevoegd De unitaire gewaden 
worden voorgoed ingeruild voor een federale 
snit Spelen de tot het federalisme bekeerde 
umtaristen dit spel met eerlijk dan zal er 
spoedig een nog radicaler maatwerk vol
gen" 

Jan Veestraeten. 11 februari. 
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HORIZON 

HANDELSOORLOG ? 
Het jaar 1993 is begonnen met een reeks beangstigende 

verklaringen, afgelegd in het Zwitserse Davos waar ieder jaar 
een reeks vooraanstaande industriëlen, zakenlui, politici, 
financiers en opiniemakers samenkomen om vierkant hun 
gedacht te zeggen over de gang van zaken in de wereld. 

Dit jaar was het algemeen tema: „Er is handelsoorlog op 
komst". De regionale ekonomische blokken versterken de 
wallen waarachter zij zich meer en meer verschuilen en de 
voorbije periode van open handelsbetrekkingen valt uiteen in 
manifestaties van dreigend protektionisme. 

Traditioneel is de barometer van de Davos-bijeenkomst 
nogal betrouwbaar en het loont dus de moeite om de 
resultaten van het 1993-seminarie, dat sedert vorige week 
achter de rug is, even van dichtbij te bekijken. Er zijn 
inderdaad nogal wat tekenen aan de wand die er op wijzen dat 
er storm op komst is. Tenzij het gevaar nog tijdig kan geweerd 
worden. 

Wat is er aan de hand ? 
Alles draait rond de onzekerheid in Washington waar de 

nieuwe president zich nog moet organiseren om de internatio
nale ekonomische toer op te gaan. Tot nutoe heeft de 
opvolger van Carla Hills (waarover ik het had in een vorige 
Horizon) nl. Mickey Kantor, nog 
geen duidelijke startpositie inge
nomen, in plaats van een princi
piële verklaring dat de nieuwe 
demokratische regering ronduit 
tegen protektionisme zou gekant 
zijn en de Gatt-onderhandelin-
gen zo snel mogelijk wenst af te 
ronden bvb. zien wij allerhande 
manifestaties van het tegendeel. 

Zo zijn de Amerikaanse staal-
en automobielindustrieën bijzon
der sterk gaan lobbieën bij de 
nieuwe bewindvoerders en het 
Europees staal onden/indt daar
van reeds de eerste knauw. 
Vraag maar aan het Vlaams be
drijf Sidmar. De Amerikanen heb
ben het ondertussen ook op Air
bus gemunt, op de Europese 
bedrijven die willen meedoen 
aan openbare aanbestedingen 
of die in de dienstensektor willen 
meedingen (ken je een Europe
se bank in Amerika?) en na de Franse kazen, komen nu de 
Renault Espace's aan de beurt waartegen de invoertaksen van 
2,5% nu naar 25% zouden gaan. Vergelijk met de Amerikaan
se aanwezigheid bij ons I 

Naast deze bilaterale dispuutjes die langzamerhand de 
herinnering aan de „kippenoorlog" van dertig jaar geleden in 
het geheugen roepen, stapelen de VSA een hoop bezwaren 
op tegen de afronding van de Gatt-besprekingen en voeren 
(nieuwe) reserves aan inzake landbouw (nog steeds?), intel-
lektuele eigendomsrechten en in de dienstensektor. 

Het is niet alleen Europa dat zich zenuwachtig maakt. De 
Europese Handelskommissaris Sir Leon Brittan is vorige week 
in Washington over het hiervoren geresumeerde ,,conten-

tieux" gaan spreken (d.w.z. niet gaan onderhandelen: er is 
een verschil I) en kwam onverrichterzake terug naar Brussel. 

Hij was enkele dagen voordien ai voorafgegaan door de 
Kanadese eerste minister wiens land via twee akkoorden met 
de VS verbonden is: FTA en NAFTA. Het eerste is een 
bilateraal vrijhandelsakkoord. In het tweede zit, zoals u weet, 
ook Mexiko. Kanada vóélt het protektionisme binnen zijn 
reuzegrote buur al t'allenkante rommelen. Maar ook Mulroney 
werd wandelen gestuurd. 

Vrijwel terzelfdertijd zag men vorige week in Washington de 
Japanse minister van Buitenlandse Zaken verschijnen. U kunt 
zich inbeelden wat voor een reaktie die te horen kreeg: Japan 
heeft al een positief saldo op Amerika van meer dan 43 miljard 
dollar! De VSA, wier totaal exportvolume op 430 mid. dollar 
ligt vroegen hem dit surplus snel af te bouwen of zij zouden 
zelf wetten stemmen die dit overschot met 20% per jaar 
zouden dempen. Over vijf jaar geen surplus meer: nogal 
radikaal als metode. In Tokio denkt men ondertussen aan een 
Japanse wet die unilateraal Amerikaanse belangen uit het land 
van de rijzende zon kunnen weren. 

Het een brengt het andere mee: niet alleen tussen de 
geïndustrialiseerde reuzen stijgt de spanning. Ook tussen 

Oost- en West-Europa dat de 
Oosteuropese ,,marchandises" 
zomaar niet binnenlaat. Ook tus
sen N. en Z.: onopgemerkt is 
deze spanning ondertussen 
spektakulair toegenomen zodat 
zelfs tussen landen uit de zuide
lijke kennissfeer onderling kleine 
handelsoorlogen uitgebroken 
zijn, bvb. tussen Argentinië en 
Brazilië. 

Heeft dit alles te maken met de 
regeringswissel in de VSA? Met 
de a.s. verkiezingen in Frankrijk 
- juni '93 ? Met de ekonomische 
recessie in de VSA en de pogin
gen om er onderuit te geraken ? 

Ook bij ons wordt de Nationale 
Bank nerveus over het verlies 
van afzetmarkten: alleen door 
onze konkurrentiepositie te ver
sterken en onze uitvoer te doen 
groeien, kan iets aan de recessie 
in ons land worden gedaan, 

schreef goeveurneur Verplaetse deze week. De VDBH zal dit 
enorm probleem wel niet alléén kunnen klaren... 

Het beste dat men in deze omstandigheden kan verhopen is 
dat de wereldleiders er kunnen toe komen zich aan de 
bestaande toestand te houden. D.w.z. dat zij zouden overeen
komen geen bijkomende hindernissen op te richten. Er zijn er, 
op het eind dezer 20e eeuw, nog genoeg! Ik kijk met 
belangstelling uit naar de G-7 bijeenkomst, over enkele 
maanden, in Tokio. Wie weet hoever we dan staan: oorlog of 
vrede ? 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

HORMONENMAFIA 
Binnen de regering wordt volgens de mi

nisters Onkelinx en Watiielet een ontwerp 
uitgewerkt, zodat de bevoegde instanties 
repressiever kunnen optreden tegen de hor-
monenmafia. Naar aanleiding van deze plan
nen binnen de regering interpelleerde Kamer
lid J. Caudron in de kamerkommissie voor 
justitie. 

„Wat helpt het dat alle instanties in de strijd 
tegen de hormonenmafia hun best doen 
wanneer ons gerechtelijk apparaat faalt door 
het niet vervolgen of door het uitspreken van 
veel te lichte straffen ? Vonnissen worden niet 
uitgevoerd. En voor een boete van een half 
miljoen draaien deze mannen hun hand niet 
om. Dat is zakgeld. Is het te venfl/onderen dat 
de volksmond bepaalde magistraten ervan 
verdenkt dit onfrisse spelletje mee te spelen 
wanneer namen van grote spuiters al zes jaar 
bekend zijn bij alle rechtbanken en betrokken 
ministeries en er dan toch niets van komt? 
Volgens zeer voorzichtige schattingen wordt 
de hormonenmaffia in ons land elke maand 
dertig a veertig miljoen rijker met haar illegale 
praktijken. Een dealer bekende dat hij in acht 
jaar tijd een omzet van 900 miljoen had 
venvezenlijkt. Hij kwam vrij door procedure
fouten ! 

De hormonenmafiosi gaan te werk op een 
subtiele manier. Ze kopen boerderijen op. De 
vetmesters plaatsen hun runderen bij deze 
boer, die zelf niets meer te vertellen heeft. 
Wanneer een dier positief bevonden wordt, 
hangt het keuterboerke omdat de steekkaar
ten van de beesten op naam van de boer 
blijven staan. Zo vloeit de winst naar de 
vetmeester en de moeilijkheden zijn voor 
boerke A/aas, Het spuiten gaat gewoon ver
der De mannen met de poen laten zich 
bijstaan door gewiekste raadslieden die een 
reputatie hebben opgebouwd als specialis
ten in de verjaring of de buiten vervolgingstel
ling." a\dus J. Caudron. 

GEBREKKIG 
GERECHT 

Jan Caudron, aan de zijde van EP-lid 
Vandemeulebroucke tegen de hormo
nenmafia. (foto WIJ) 

er dringend een onderzoeksrechter en een 
opsporingsteam nodig op het federale nivo. 
Men verliest te veel tijd als de ene onder
zoeksrechter in het gebied van de andere 
moet komen. Daarom eist de Volksunie op 
korte termijn zware effektieve gevangenis
straffen in de plaats van geldboeten voor de 
aanmaak en verdeling van hormonen. In 
Duitsland rolde men alles binnen de twee jaar 
op door effektieve gevangenisstraffen uit te 
spreken. Als bij een steekproef in een slacht
huis dieren positief worden bevonden, wordt 
de rest van de levering verkocht. In Duitsland, 
Nederland, Groot-Brittannië en Ierland ver
nietigt men onmiddellijk de hele stapel. In die 
landen krijgt de veehouder bij herhaling van 
het misdrijf levenslang kweekverbod. De be
staande hormonencel, die verdienstelijk 
werkt in ons land moet zwaar versterkt wor
den zowel in mankracht als met middelen. 
Een gekoördineerde samenwerking tussen 
de verschillende bestrijdingsinstanties dringt 
zich op." Tot zover de tussenkomst van VU-
kamerlid J. Caudron 

STIJL MOUREAUX 

Euro-parlementslid J. Vandemeulebrou
cke, zelf al meerdere keren het slachtoffer 
van aanslagen en bedreigingen, vraagt zich 
af waarom de Biezondere Belastingsinspek-
tie nooit een onderzoek doet naar de finan
ciële middelen van door iedereen gekende 
hormonenmafiosi. Iedereen ziet de uiterlijke 
tekenen van welstand, maar niemand onder
neemt iets. 

„De rechtsprocedures duren te lang en 
door gebrek aan koördinatie werkt men on
doeltreffend. Sommige parketten doen hun 
best, andere niet. Veel hangt af van de inzet 
van de substituten. Door gebrekkige samen
werking ziet men geen verbanden. Daarom is 

Het is niet de eerste keer dat minister 
Moureaux tegen alle tradities in van zich laat 
horen. Tijdens het parlementaire debat over 
de invoering van een artikel 59quinquies 
zorgde hij opnieuw voor een incident. Dit 
nieuwe grondwetsartikel heeft tot gevolg dat 
de Franstalige Brusselaars en Walen, elk voor 
zich gemeenschapsmatenes zullen regelen. 

Konkreet betekent dit dat de Franstalige 
Brusselaars hun eigen kulturele en ondenwijs-
aangelegenheden binnen hun eigen struk-
tuur kunnen behandelen. De Walen en Frans
talige Brusselaars hebben niet gekozen voor 
een fusie van de Franse Gemeenschap met 
het Waalse Gewest. Dit had nochtans een 
oplossing kunnen zijn voor de financiële 
behoeften die zich op het vlak van de Franse 
Gemeenschap stellen. 

Dit laat sommige Franstaligen niet onbe
roerd. J. Gol schreewde: De Walen laten 
Brussel vallen. Dit artikel getuigt van de 
verblinding van de Franstaligen. A. Neyts, iets 
minder lawaaierig: Dit artikel doet de balans 
doorslaan ten gunste van de regionalisten. 
Brusselaar Moureaux had er nog een andere 
mening over: „De goedkeuring van dit artikel 
is een asymmetrische maatregel ten gunste 
van de Franstaligen. In 1980 heeft men ook 
zo'n maatregelen ten gunste van de Vlamin
gen goedgekeurd. De Franse Gemeenschap 
die op de Gewesten steunt, zal hierdoor 
sterker zijn dan nu het geval is." 

De verklaring werd hem niet in dank afge
nomen. Ook op de Volksuniebanken werd 
deze uitspraak niet genomen. Kamerlid V. 
Anciaux: „Het is niet nodig dat een federaal 

minister hier komt zeggen dat bepaalde arti
kels alleen maar ten voordele van de Fransta
ligen zouden zijn. Een Waalse of Franstalige 
fraktie kan dit zeggen, een lid van de federale 
regering niet." 

Het artikel 59quinquies wordt in de Grond
wet opgenomen als gevolg van een jarenlan
ge evolutie die zich vooral de jongste tijd 
volop heeft ontwikkeld in Wallonië. Het is een 
artikel waarin een Waalse meerderheid van 
politici en mensen uit de syndikale en pa
troonsorganisaties vragen dat Wallonië een 
eigen identiteit zou ontwikkelen. Zo kan het 
zijn plaats innemen binnen het kader van het 
Europa der Volkeren. 

„Als Wallonië zijn volle identiteit wil ontwik
kelen, moet het ook gemeenschapsbevoegd
heden krijgen en moeten er ook oplossingen 
gevonden worden voor de Franstalige Ge
meenschap in Brussel. Dit belangt zowel de 
Franstaligen als de Vlamingen aan want het 
gaat over onze hoofdstad. Deze ontwikkeling 
ligt bovendien in de lijn van wat de VU wenst 
over de ontwikkeling van dit land en van 
Brussel. Ze maakt ook de band van de 
Brusselse Vlamingen met de Vlaamse Ge
meenschap hechter, en is erop gericht Wallo
nië los te maken van Brussel. De Brusselse 
Vlaamse Gemeenschap heeft een scharnier-
funktie te ven/uilen in de toekomst De VU 
steunt deze staatshervorming, omdat beide 
landsgedeelten er voordeel bij hebben". Tot 
zover de tussenkomst van V. Anciaux. Even 
voordien werd het grondwetsartikel betreffen
de de rechtstreekse verkiezing van de Raden 
gestemd. QC 
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WETSTRAAT 

P-SPROKKELS 
• Vorige week interpelleerde senator Maes 
minister Claes over de toestand in Zaïre. N. 
Maes pleitte voor een gekoördineerd militair 
optreden volgens internationaal gemaakte 
afspraken. Het is de plicht van de federale 
regering de problemen van de mensenrech
ten en de demokratische ontwikkeling in 
Zaïre aanhangig te maken in de Veiligheids
raad. 

• Senator Van Hooland vroeg minister Coë-
me informatie over het personeelsbestand en 
beheer van de NMBS. Direkteur Schouppe 
liet via de minister weten, geen tijd te hebben 
voor zulke vragen. Alle diensten zijn te druk 
bezig met het ondernemingsplan. 

• In de senaat onderstreepte M. Capoen dat 
het invoeren van patenten noodzakelijk is in 
het kader van biotechnoligisch onderzoek. 

• In de kamer interpelleerde H. Olaerts over 
de financiële problemen bij de Regie der 
Gebouwen. In tijden van ondertewerkstelling 
mag de Regie blijkbaar niet werken. 

• In de kamerkommissie voor Landsverdedi
ging had men het vorige week over de 
heroriëntatie van de financiële middelen. H. 
Candries onderstreepte dat de militairen nut
tig willen blijven. Zij begrijpen dan ook niet 
dat de minister koppig vasthoudt aan totaal 
zinloze Investeringen, zoals een nieuwe ka
zerne in Ath. De beslissing om in Ath een 
kazerne te bouwen dateert van voor de 
beslissing tot afschaffing van de legerdienst. 
Het schaarse geld moet dienen voor sociale 
begeleiding en voor zinvolle investeringen. 

BEELDSPRAAK VANAF VOLGENDE WEEK: 

HET ST.-
MICHIELSAKKOORD 
TOEGELICHT 

Langzaam maar zeker nadert het 
Sint-Michielsakkoord zijn emdstem-
ming in het Parlement. Dat dit heel wat 
voeten in de aarde heeft, heeft u reeds 
kunnen merken in uw krant en op TV. In 
al dat politiek geharrewar en gekrakeel 
zou men echter vergeten waarover dit 
akkoord eigenlijk gaat: de omvorming 
van België tot een federale staat. 

Omdat wij vinden dat de lezer recht 
heeft te weten hoe de politieke struktu-
ren er in dit land gaan uitzien en omdat 
hij ook wil weten wat het aandeel van de 
Volksunie in dit hele verhaal is geweest 
zal de redaktie van WIJ het St.-Michiel-
sakkoord in zijn totaliteit toelichten. 

Vanaf volgende week, en dit geduren
de zes weken, kunt u kennismaken met 
één van de belangrijkste politieke her-
vonningen sinds het ontstaan van Bel
gië. Per aflevering zal Piet Van Schuy-
lenbergh, koördinator van het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum, een onder
deel uit het akkoord toelichten en be-
kommentariëren. Ook de bij-akkoorden 
over de milieuheffing en de sociale 
transferten passeren de revue. 

Op deze wijze hoopt WIJ zijn steentje 
bij te dragen tot een zindelijke diskussie 
over de onvermijdelijke evolutie van 
onze staatsstrukturen, met pro's en 
kontra's op basis van de juiste feiten en 
gekaderd in de juiste kontekst. 
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PARTIJ 

HONDERDEN „BLIJVERS 
LATEN NIET 

OP ZICH WACHTEN! 

n 

D
E „Ik blijf!"-kampanje stak bie-
zonder sterk van wal. Blijver 
Hugo Schiltz prijkte In alle 
Vlaamse kranten, 's Ochtends 
kwam de VU-kampanje ruim 
aan bod in het radionieuws; 's 
avonds volgde het VTM-joernaal 
volgen. Bij vele politiek geïnte
resseerden was de VU-kampan
je hét gespreksonderwerp van 
de dag. 

De personeelsploeg op het Barrikaden-
plein reageerde opgelucht. Op nauwelijks 
enkele dagen was men er in gelukt een 
stevige kampanje op punt te stellen. In het 
biezonder de WIJ-redaktie had het niet on
der de markt gehad. Viel pas zondagavond 
laat een eerste konkrete beslissing, dins
dagmiddag ging de biezondere WIJ-formule 
reeds in druk.De reakties bleven niet uit. 

)) 
IK KOM 
Tussen de schrijvers - én dus blijvers -

vele vertrouwde gezichten uit het partijka
der, tal van VU-mandatarissen en bestuurs
leden. Maar ook, en het moet met nadruk 
gezegd, vele „gewone" VU-leden, WlJ-le-
zers en partijmilitanten. Jong en oud, uit alle 
Vlaamse provincies. Zelfs politieke tegen
strevers klommen uit simpatie met het initia
tief in de pen. 

Hier alle reakties opsommen is onmoge
lijk. Toch geven we er graag enkele weer. 
„Laat de moed niet zakken. Voortdoen!", 

435-0271521-01 
Ook de aan de kampanje gekoppelde 

financiële mobilisatie loopt naar beho
ren. Dinsdagmorgen was er reeds 
317.450 fr. binnen. Alle alle milde 
schenkers nogmaals onze biezondere 
dank. 

Storten kan nog steeds op KB-rek.: 
435-0271521-01. 

„Meer dan ooit", „U mag op mij rekenen", 
„Sukses met de kampanje!", „Zo moet 
tiet", het zijn enkele van de meest voorko
mende nota's die op de antwoordbonnen 
worden vermeld. De vorm van de kampanje 
wordt fel toegejuicht: „een schitterdende 
kampanje, een lumineus idee, een hart on
der de riem voor alle militanten en leden". 

Een entoesiast Antwerps bestuurslid be
gint z'n reaktie zowaar in de taal van Moliè
re: „J'y suis et j'y reste!" titelt hij. Voor 
voorzitter Anciaux zijn er vele persoonlijke 
felicitaties. Hugo Schiltz wordt herhaaldelijk 
bedankt voor de duidelijke stellingname. 
„Heeft de leeuw de laatste dagen een paar 
tanden ver/oren,"schrijft een lezer, „als 
tandtechnieker kan ik probleemloos voor 
nieuwe tanden zorgen". 

Wie nog twijfelde aan de moge-
lijklieden van liet fax*toestel kon 
vorige week donderdag elke aar
zeling opbergen. Het biezonder 
WIJ-numtner was door de post
bode nog maar nauwelijks in bus 
gedropt, of op het Algemeen Se-
kretariaat liepen de eerste ant
woordbonnen binnen. Een over
zicht van de eerste rezultaten. 

Ook politieke tegenstrevers reageerden. 
Een Brussels SP-mandataris schrijft: „Ik 
blijf, weliswaar bij de SP, maar ik kan sym-
patie opbrengen voor uw overtuiging, uw 
strijdlust en uw verzet tegen platvloers op
portunisme". Een partijpolitiek dakloze ziet 
de VU als „uitvalsbasis voor wie de demo-
kratie, verdraagzaamheid en engagement 
hoog in het vaandel dragen en in dagdage-

• lijkse, pragmatische politiek wensen hard te 
maken". Een niet-VU'er uit het Leuvense 
titelt „Ik kom... Volksunie doe verder". 

Heeft de Volksunie nog toekomst? Ja!, 
zo luidt het antwoord van de lezers. En, met 
een schimp naar de overlopers: „Politici 
zijn er voor hun partij, niet andersom". Bie

zonder scherp is men voor gewezen VU-
voorzitter Gabriels en z'n huidige VLD-kom-
panen, Coveliers, Geens en Denert. 

REGIONAAL 
ANÏÏVOORD 

„Ik blijf!", ook in de eigen regio? De VU-
afdeling Aarschot start een brievenkampan-
je. De arrondissementele bestuursploegen 
in Gent, Leuven en Oudenaarde haken op 
de nationale kampanje in door het plaatsen 
van de „Ik blijf! "-advertentie in de regionale 
pers. De afdeling Melle bedeelt een huis 
aan huis folder. 

Eén dag na de kampanje „zegt" Guten
berg in de Courant-rubriek van De Stan
daard: „De Volksunie verzamelt blijvers. 
Hopen". Bij het afsluiten van dit artikel zien 
we onze hoop reeds bevestigd. Honderden, 
neen, duizenden Vlamingen blijven geloven 
in de opdracht van de Volksunie. „Met de 
kracht van een overtuiging". 

Allen schrijven ze te blijven. Hun „Ja" 
doet ons goed. Bedankt. 

N.M. 
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Een groep mensen waarmee je 
jarenlang gevochten hebt, om Vlaanderen te 
geven waar het recht op heeft, verlaat je niet 
op het moment dat het echte verhaal pas 
begint Er is nog zoveel te doen voor we 
kunnen spreken van echte rechtvaardigheid 
en echte verdraagzaamheid 
Vlaamse Beweging staat voor ontvoogding 
en emancipatie Het is aan de Volksunie om 
du in een hedendaags projekt te vertalen 
En dat is mee mijn verantwoordelijkheid Ik 
blijf dus 

Nelly Maes, Senator 

De V o l k s u n i e . Wij b l i j v e n . mM( 
Wie bhjft die schnjft Stuur ons uw reactie Barnkadenplein 12, 1000 Brussel - Tel 02/219 49 30 - Fax 02/ 217 35 10 



FNANCIEEL 

NATIONALE BANK VAN BELGIË: 

KONKURRENTIEKRACHT 
ONDERNEMINGEN IN GEVAAR 

B
ELGIË kende in 1992 een vertra
ging van de ekonomische kon-
junktuur. De binnenlandse beste
dingen (uw en nnijn konsumptie) 
bleven het peil van 1991 behou
den maar de buitenlandse vraag 
is merkelijk teruggevallen. De ek-
spansie van de uitvoer van de 
Belgische bedrijven bedroeg in 
1992 0,6%, tenwijl het voorgaan
de jaar nog 3,1% v^erü geno

teerd. Dit heeft alles te maken met de ver
slechtering van de toestand in het éénge-
maakte Duitsland, veruit onze belangrijkste 
handelspartner. 

Deze evolutie leidde ertoe dat de groei 
van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP of 
het geheel van wat we met zijn allen in 
België produceren) geslonken is van 1,9% 
in 1991 tot 0,8% in 1992. Voor het huidige 
jaar houdt de regering rekening met een 
groei van nauwelijks 0,5%. 

KONKURRENTIE ^ 
Die matige groei volstond hoegenaamd 

niet om de werkgelegenheid te handhaven. 
De werkloosheidsgraad in België steeg, vol
gens de Europese normen, van 7,5 naar 
8,2% van de beroepsbevolking. „De stijging 
van de weMoosheid heeft niettemin een 
nog niet volledig geheelde wonde opnieuw 
opengereten. Inzonderheid het aantal lang
durig werklozen zou opnieuw snel kunnen 
toenemen", zo waarschuwt de NBB. 

Gezien de scherpere konkurrentie op de 
internationale prijzenmarkt en gezien de af
hankelijkheid van een kleine, open ekono-
mie als de Belgische van de uitvoerpresta-
ties, houdt de NBB een scherp pleidooi om 
in de allereerste plaats het konkurrentiever-
mogen van de ondernemingen te vrijwaren. 
Het zijn aanbevelingen die doen terugden
ken aan de beginjaren '80, toen de ekono-
mie zwaar in het slop zat en een in Poupe-
han (met NBB-goeverneur Alfons Verplaet-
se) uitgewerkt herstelbeleid het levenslicht 
zag. En vermits de binnenlandse kosten 
voornamelijk uit lonen bestaan, moeten die 
absoluut in de hand gehouden worden, al
dus de NBB. 

NBB-goeverneur Fons Verplaetse wilde niet kiezen tussen de indeicssprong en 
het in werl<ing stellen van de wet op het behoud van de konl(urrentiekracht. 

(foto P. Bolslus) 

De bank erkent dat het centraal akkoord 
dat werkgevers en werknemers in december 

De voorstelling van het jaarver
slag van de Nationale Bank van 
België (NBB) is zowat de ekono
mische „state of the union", waar 
in politieke kringen met veel be
langstelling naar geluisterd 
wordt. De konkurrentiekracht van 
de ondernemingen vrifwaren en 
de overheidsfinanciën onvermin
derd saneren, zo luidt het vorige 
week bekendgemaakte devies. 

vorig jaar sloten tot een vrij bescheiden 
stijging van de loonkosten voor de jaren 

1993-1994 aanleiding zou moeten geven. 
Maar ook op sektorieel en ondernemingsni-
vo moet eenzelfde gematigdheid aan de 
dag worden gelegd. Een voluntaristisch 
overheidsbeleid inzake tewerkstelling, waar
bij de overheid dus zelf jobs poogt te 
kreëeren, ziet de NBB niet zitten. 

De financiële middelen ontbreken hier
voor en de overheidsfinanciën moeten ab
soluut worden gesaneerd. Goeverneur Ver
plaetse weigerde in dit verband te stellen of 
hij een indekssprong of de inwerkingstelling 
van de wet op het behoud van de konkur
rentiekracht logische konsekwenties vond 
van de geciteerde aanbevelingen. 

Eigenaardig is wel dat de vakbondstop, 
die zitting heeft in de regentenraad van de 
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MONUMENTEN 

DE BURGERVADER STAAKT 

ölMtt*"*.»' 

« 
De Rally St.-Chrlstophe was ooit een lustoord voor kunstenaars en prominen
ten, (foto A. Verschraegen) 

NBB, deze stellingen blijkbaar onderschreef, 
tenwijl anderzijds op een gezamenlijl<e pers-
konferentie van de twee grote bonden ge
pleit werd voor een Europese groeistrategie 
en selektieve overheidsinvesteringen om het 
tewerkstellingsprobleem te counteren. 

Het overleg tussen sociale partners en 
regering over tewerkstelling, Sociale Zeker
heid en fiskaliteit dat deze week van start 
ging, kan alvast vanuit verschillende basis
opties vertrekken. 

MILD 
De NBB is verder in haar jaarverslag op

vallend mild voor de begrotingspolitiek die 
in 1992 werd gevoerd. Het begrotingstekort 
als percentage van het BNP was nochtans, 
voor het eerst sinds jaren, opgelopen van 
6,7% in 1991 naar 6,9% in 1992. Maar de 
Bank is vergevingsgezind. Het effekt van de 
besparingsmaatregelen werd zogoed als in
tegraal tenietgedaan door de fiskale minde
rontvangsten en de vermeerdering van de 
werkloosheidsuitgaven, die het gevolg wa
ren van de konjunktuuromslag, zo wordt 
gesteld. Bovendien gingen de renteuitgaven 
in 1992 ook nog met 0,6% de hoogte in. 

„In ongeveer dezelfde omstandigheden 
als die welke voor de gezamenlijke EG-
landen het overheidstekort met 0,8% heb
ben doen toenemen, is de overheid er wel
iswaar in geslaagd de stijging van haar te
kort tot 0,2% te beperken. Dat kan echter 
geen reden tot zelfvoldaanheid zijn", zo 
schrijft de NBB. 

Behalve de noodzaak om het gewicht van 
de rentelasten terug te dringen en het be
lang om van bij de aanvang deel uit te 
maken van de groep Europese landen die 
samen de ekonomische en monetaire unie 
zullen vormen, is het voor de NBB noodza
kelijk om de financiële ruimte te kreëeren 
voor de financiering van uitgaven die op 
termijn onontkoombaar zijn. Hiermee doelt 
men in de eerste plaats op de geleidelijke 
veroudering van de bevolking en de druk 
die hierdoor zal ontstaan op het sociale-
zekerheidsstelsel. Vergeleken met deze uit
daging zijn de huidige moeilijkheden een 
gemakkelijke opgave, aldus de NBB. 

Het strikt vasthouden aan de doelstelling 
om het overheidstekort in 1996 op 3% van 
het BBP terug te brengen bepleit de NBB 
zeer sterk. Deze doelstelling kan worden 
bereikt „voor zover het overschot ekskisief 
rentelasten de komende 4 jaar telkens met 
gemiddeld 0,5% van het BBP toeneemt, wat 
neerkomt op ongeveer het dubbele van het 
tijdens de vijf voorgaande jaren opgeteken
de gemiddelde." Dit zal „waarschijnlijk sup
plementaire maatregelen vergen". 

De begrotingskontrole van de regering 
betreffende het budget voor 1993 is onder
tussen reeds begonnen. 

Filip Delos 

van de 20, eventueel die vier waarop een 
gedeelte van de gemeente staat maar nooit 
alle plannen en dokumenten, tenzij men er 
ekspliciet om vraagt Het volledige dossier, 
97 stuks, werd aldus onvolledig ter inzage 
verklaard. Verbijsterend! Bij een tweede test 
toonde men wel alles, want men had de 
deurwaarder door, maar het hoefde toen al 
niet meer!" 

• Is de staking een louter simbolische 
daad, of heeft ze daadwerkelijk gevolgen 
voor het besturen van uw gemeente? 

„ De staking is simbollsch, als protest 
tegen een arrest dat waanzinnig gefundeerd 
is. In zulke situatie kan ik moreel niet funktio-
neren. Dus leg ik mijn ambt neer voor min
stens een maand. Dit is een historisch voor
beeld in de gemeentelijke sektor of zelfs op 
hoger nivo. Enkel de koning deed ooit iets 
gelijkaardigs, zij het om een andere reden. 
Ondertussen wordt de gemeente goed ver
der bestuurd. Trouwens, ik zet mijn verstand 
niet op nul, ik zit niet stil, maar de deur van het 
gemeentehuis blijft dicht voor mij " 

• Wat hoopt u konkreet te bereiken met uw 
protest? 

„Ik zou willen dat iedereen in dit land 
wakker wordt en z'n verantwoordelijkheid 
neemt Heel ons sisteem is aangetast Wat 
moet de gewone man hier allemaal van 
denken ? 24 november beantwoord je niet 
door ronkende verklaringen af te leggen of 
door eventjes een ombudsman te installeren. 

We kregen drie maal gelijk van de recht
banken en een vierde keer van de eerste 
auditeur van de Raad van State zelf, want ze 
hadden het bedrog door! Politiek echter 
verloren we twee maal, bij de bestendigde 
deputatie en bij minister Waltniel. Een blauwe 
draad door het verhaal 7" 

• Krijgt een burgemeester die staakt een 
premie van één of andere vakbond ? 

„Ik zou wel eens willen weten van welke ? 
Maar als ik bv. mijn vergoeding zou krijgen -
dat is 26.314 fr. netto, voor de eindbelas-
ting- dan schenk ik die aan vzw Thaleia in 
De Pinte. Thaleia, genaamd naar de muze 
van de levensvreugde, is een organisatie die 
goed werk levert voor licht mentaal gehandi-
kapte volwassenen." 

• Staat er u nu een stakingspicket voor het 
Latemse gemeentehuis ? 

„Om wat te doen?" 

• Hebben het schepenkollege, de ge
meenteraad en de bevolking begrip voor 
uw stakingsaktie ? 

„Enorm veel. Van alle partijen kreeg ik 
steun- en simpatiebetuigingen, behalve van 
de VLD-oppositie in de gemeenteraad. De 
VLD had de argumentatie van de Raad van 
State nog niet bekeken. De meerderheid 
steunt mij in blok, dit werd ook kenbaar 
gemaakt in een brief aan de bevolking." 

(ts) 
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DISSEKTIE VAN DE 
EUROTAURUS 

De Europese ruimte, nu nog een groot litteken, straks buiten de kantooruren 
een spookstad. (fot vum) 

J
ULLIE willen Brussel toch aantrek
kelijk maken, Europa verleiden, 
enzo... Wel, goede vrienden, het 
spijt me, maar zo zal dat niet luk
ken. Aan het woord is God, tijdens 
een preekbeurt op een Internatio
naal Kongres in 1992, waar hij 
voorgesteld werd als de eerste ar-
chitekt. Tenminste wanneer we his-
torika Marie-Claire Balton mogen 
geloven, die zeventig jaar na Brus

sel-Europa een rommelzolder van haar 
overgrootvader erfde, en aan de hand van 
een stapel aantekeningen de toespraak van 
God op het (fiktieve natuurlijk I) kongres re-
konstrueerde. 

Op deze originele wijze opent het boek 
Eurotaurus en andere verhalen uit de he
dendaagse Brusselse legende. God komt 
op een kongres al wie in die tijd over een 
auto met chauffeur beschikte de mantel uit
vegen over de ruimtelijke ordening van 
(Euro-)Brussel. Want een wandeling door
heen de Leopoidswijk chokeert, meent 
Brukselbinnenstebuiten, de uitgever. 

WOLLEBOLLE DRAAD 
De Eurotaurus gaat over meer dan de 

Leopoidswijk. Het boek plaatst de projekten 
tegen de achtergrond van de vroegere evo
lutie van de wijk, met de politieke, ekonomi-
sche en sociale mechanismen die stede
bouw en ruimtelijke ordening in de wijk tot 
vandaag bepalen: van 18de eeuws land
schap met velden, weiden en vijvers, tot 
19de eeuwse elitestadswijk, de 20ste eeuw-
se teloorgang van deze grandeur door kan
toorontwikkeling en verkeerskoncentratie, 
met afbraak en vervreemding, grootheids
waanzin, prestige en funktionalisme, maar 
ook over opbouw, herstel, monumenten
zorg, groen, inspraak, integratie, waardering 
en kreativiteit 

Maar veel aandacht gaat naar de groeien
de aanwezigheid van EG-infrastruktuur in de 
Leopoidswijk: het Berlaymontgebouw, het 
Karel de Grotegebouw, de brutale inplantin
gen naast het Jourdanplein, de kaalslag bij 
de Etterbeeksesteenweg voor de Europese 
ministerraad, het gigantisch bouwprojekt 
voor het Europees parlement achter het Le-
opoidstation. 
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Voortdurend wordt gewezen op het totale 
gebrek aan dialoog en vizie op termijn. Het 
boek hekelt de spekulatie, leegstand en ver
krotting: promotoren die zich in de buurt 
inkopen en spekuleren op grootschalige 
veranderingen, een grondprijs van 150.000 

Het is al langer geweten dat de 
inplanting van de Europese in
stellingen in Brussel voor enkele 
probleempjes zorgt. De stad ziet 
er niet meer uit. De grond- en 
huurprijzen swingen de pan uit. 
Na vijf uur doodse mastodonten 
kwamen in de plaats van velden, 
weiden en vijvers, of mooie hui
zenrijen. In „Eurotaurus en ande
re verhalen uit de hedendaagse 
Brusselse legende" zet Bruksel
binnenstebuiten enkele proble
men en nog veel meer schitte
rend op een rijtje. 

frank de vierkante meter, de 135.000 m2 
van het Berlaymontgebouw die leegstaan 
en ondertussen toch 20 miljoen fr. per week 
kosten. 

Toch laat Brukselbinnenstebuiten ook 
zien dat het anders kan, met voorbeelden 
van vernieuwende projekten of herstellende 
initiatieven: de bescherming van de Noord-
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oostwijk, enkele mooie nieuwbouwkantoren 
in de Belliardstraat met de prachtige voet-
gangerspasserelle, de stadsvernieuwings-
projekten rond het Jourdanplein, een duide
lijk bestemmingsplan in Etterbeek. Deze po
sitieve noten vormen de wolleboile draad 
van Ariadne in het labirint. 

Om het de niet-ingewijde lezer makkelij
ker te maken werden in de teksten alle 
lokaties van een nummering voorzien. Die 
venwijst naar een kaart met lokatielijst op 
een handige bijgevoegde bladwijzer. Deze 
bladwijzer werd bovendien aangevuld met 
een uitgeschreven wandeltrajekt waarmee 
de lezer zelf op stap kan in de wijk. 

De uitgave van Brukselbinnenstebuiten, 
een vzw die rondleidingen, spreekbeurten 
en diareeksen organizeert in de Vlaamse 
hoofdstad (in 1992 365 aktiviteiten voor zo
wat 10.000 deelnemers), is een voltreffer. 
De Eurotaurus is verkrijgbaar in enkele 
boekhandels, op bestelling, en wordt ver
kocht tijdens de rondleidingen. 

(pdj) 

- Eurotaurus en andere verhalen uit de heden
daagse Brusselse legende. Brukselbinnenste
buiten, Oude Graanmarkt 16 bus 1, 1000 Brus
sel (02/511.78.83), rek.nr. 422-2120201-37 (met 
vermelding „Eurotaurus"). Het boek (74 + 4 
biz) op groot formaat (25X35 cm) en overvloe
dig geïllustreerd met zwartwit-foto's kost 650 fr. 
bij Brukselbinnenstebuiten en 777 fr. in de 
boekhandel. 



ONTGOOCHELEND 
HORMONENDEBAT IN EP 

N
AMENS alle politieke frakties in 
het EP betuigde Euro-parle
mentsvoorzitter Egon Klepsch 
zijn solidariteit aan Jaak Vande-
meulebroucke, enkele weken 
geleden werd hij voor de twee
de maal het slachtoffer van een 
aanslag op zijn huis. Klepsch 
bestempelde deze praktijken 
als volstrekt ontoelaatbaar en 
zegde het Volksunieparlement 

al zijn steun toe in de strijd tegen het ge
bruik van illegale groeibevorderende midde
len in de fokkerij. 

VERBIJSTERING 
Tijdens het debat zelf wees de Regen-

boogfraktieleider erop dat de bestaande 
wetgeving moest worden toegepast. Be
paalde lobbygroepen, waaronder de FEDE-
SA (de lobby van de farmaceutische gigan
ten), proberen de rechtsgeldigheid van het 
totaal-verbod te bestrijden. Tevergeefs. 

Het Europese Hof van Justitie sprak zich 
meermaals uit over de gegrondheid van 
deze richtlijn. Toch zijn bepaalde richtlijnen 
onvolledig. Want in een aantal lidstaten 
wordt ook gebruik gemaakt van groeibevor
derende stoffen, die geen hormonen in de 
wetenschappelijke zin van het woord zijn 
maar wel degelijk een hormonale werking 
bezitten. Denken we hierbij alleen al maar 
aan de zogenaamde herverdelers. De on-
derzoekskommissie van het Europees Parle
ment drong reeds in april 1989 aan op 
bepaalde wijzigingen. 

Vandemeulebroucke vroeg Steichen dat 
de kontrolerichtlijnen korrekt en uniform 
zouden worden toegepast. Er is nood aan 
kontrole op zoveel mogelijk stoffen en op 
voldoende hoog detektienivo. Het Europees 
Parlement installeerde reeds in 1988 een 
onderzoekskommissie, de Europese Kom
missie kondigde een eigen onderzoek aan. 
De resultaten daarvan zijn vier jaar na de 
aankondiging nog steeds niet bekend. Kom-
missaris Pandoifi beloofde het rapport begin 
1993 voor te leggen aan het Europees Par
lement. Maar Steichen kwam gewoon zeg
gen dat het rapport nog steeds niet klaar 
was, dat hij nog maar 1 maand kommissaris 
is en zich dus nog aan het inwerken is. 

Verbijstering alom en een boze Vande
meulebroucke die onmiddellijk bij ordemotie 
het woord vroeg. 

Er ontspon zich een dovemansgesprek, 
zie kadertje. 

Onmiddeliijk na de aanslag op de 
rijksveearts Gilbert Denoo in 
Ruddervoorde organiseerde het 
Europees Parlement een debat 
over een striktere toepassing van 
het totaal-verbod op het gebruik 
van hormonen in de veeteelt. Tij
dens dat debat - eind oktober 
1992 - verklaarde EG-kommis-
saris Pandoifi dat de kommissie 
begin 1993 een onderzoeksrap
port over de toepassing van de 
EG-richtii|nen aan het Parlement 
zou voorleggen. De parlements
leden namen de kommissie op 
haar woord. Vorige week werd te 
Straatsburg een debat georgani
seerd dat, mede wegens de re
cente aanslag op Jaak Vande-
meulebroucke^s huis, onder 
meer dan gewone persbelang
stelling verliep. Maar de verkla
ring van de nieuwe EG-land-
bouwkommissaris, de Luksem-
burger Stoichen, was ai bij al 
ontgoochelend. Hij las een ver
klaring voor „zo saai als een tele
foonboek", volgens het Ierse na
tionalistische EP-tid Paddy Lane. 
En op de meer specifieke vragen 
van Jaak Vandemeulebroucke of 
het groene parlementslid Paul 
Staes kwam helemaal geen ant
woord. Het debat wordt nu twee 
maanden uRgesteld. Steichen 
wordt dan opnieuw op het matje 
geroepen. 

De strijd tegen het gebruik van hormonen 
is nochtans een bij uitstek Europees pro
bleem gezien de handel in illegale groeibe
vorderende stoffen internationaal georgani
seerd is. Er bestaan aanvoerlijnen uit voor-

Vandemeulebroucke, doelwit van de 
hormonenmafia. (toto wu) 

malige Oostbloklanden, uit Argentinië en uit 
het Verre Oosten. 

Maar ook intra-kommunautair bestaan 
heuse netwerken: Duitsland-Nederland-Bel-
gië-Frankrijk-Spanje. Of lijnen tussen België 
en Portugal. Er bestaat een netwerk tussen 
Nederland-Zwitserland en Italië. Er is sprake 
van een netwerk dat vanuit Ierland, Noord-
lerland en Engeland bevoorraadt. Slechts in 
een beperkt aantal landen bestaan nationale 
hormonenbestrijdingsteams. In Nederland 
heb je de voortreffelijk werkende Algemene 
Inspektie Dienst, in België de onderbeman-
de nationale hormonencel van de Rijks
wacht en de maandelijkse vergadering van 
de interdepartementale cel. In Frankrijk be
staat pas sinds een zestal weken een natio
nale koördinerende cel. 

I> 
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WIJ IN EUROPA 

EENSGEZIND 
Het EP nam dan 's avonds ook vrijwel 

eensgezind een resolutie aan die Jaak Van-
demeulebroucke met de Duits socialist Gör-
lach, de Duitse CDU'er Bockleü en de libe
raal Pimenta onderhandeld had. Ook Aga-
lev-parlementslid Paul Staes nam aan de 
gesprekken deel en overtuigde zijn fraktie 
zich achter een gemeenschappelijke tekst te 
scharen. 

De resolutie eist dat er EG-wetgeving 
komt over het verbod op het gebruik van 
herverdelers bij het vetmesten en dat ille
gaal behandelde dieren vernietigd worden 
zonder daarvoor kompensatie te verlenen. 
Aan de regeringen van de Lidstaten wordt 
gevraagd tot strengere kontroles over te 
gaan en door middel van zwaardere straffen 
daadwerkelijk een einde te maken aan de 
handel in en het gebruik van hormonen in 
de veeteelt. 

De resolutie wijst ook op de nood aan 
een internationale hormonencel. Tenslotte 
krijgt de kommissie een duidelijke waar
schuwing ; ze moet onven/vijld haar onder
zoeksrapport over de kontrole op de toe
passing van de hormonennchtlijnen vrijge
ven. Wordt vervolgd in april of mei. 

Bart Staes 

Zowel in het Europese parlement als 
in het Belgisch-federale staat het hor
monendebat op de agenda. Interpella
ties (Jan Caudron, Jaak Vandemeule-
broecke) genoeg, maar voor antwoor
den en maatregelen blijkt het nog iets 
te vroeg. Ondertussen blijft de mafia-
kassa rinkelen... (foto wu) 

. . . .r-^-i '(kch 

. , " ." . ' t ' 

LANDBOUWKOMMISSARIS STEICHEN WEET HET NIET 

Een bloemlezing uit het hormonende
bat in het Euro-Parlement over het uit
blijven van het rapport. 

Jaak Vandemeulebroucke: ,,Kan de 
heer kommissaris ons misschien mee
delen waarom dit rapport nog steeds 
niet klaar is? Welke geheime of kom-
promitterende zaken staan in dit rapport 
om het alsnog niet vrij te geven ? Dit is 
onaanvaardbaar en een aanfluiting van 
de rechten van dit Parlement". 

Waarop Steichen antwoordde: „Een 
aantal lidstaten heeft ons niet de nodige 
informatie bezorgd. Ik kan het rapport 
dus niet voorstellen." 

Vandemeulebroucke: „Welke lidsta

ten?". De Ier Paddy Lane: „Wij willen 
namen!". Paul Staes, Agaiev: „Niet 
rond de pot draaien. Geef ons na
men!". 

De Luksemburgse Landbouwkom-
missaris keek almaar bedrukter en zei 
uiteindelijk: „Maar ik ken de namen van 
de in gebreke blijvende lidstaten niet". 

Vandemeulebroucke opnieuw: „Kan 
de heer kommissaris mij dan misschien 
bevestigen dat België, Luksemburg, 
Nederland, Duitsland, Denemarken, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië 
wel degelijk hun resultaten overmaak
ten." 

Een hopeloze Steichen besloot: „Ik 

zal jullie schriftelijk antwoorden. Ik weet 
het niet". 

Een totale afgang. Dat belooft voor de 
komende landbouwraden... 

De dag was nochtans mooi begon
nen. 

In een privé-onderhoud had Steichen 
Vandemeulebroucke 's morgens om 
11 u.30 gezegd dat hij de hewerdelers 
formeel zou verbieden. Hij zei ook dat 
hij een internationale hormonencel zou 
installeren. Maar in het debat zelf, nau
welijks 5 uur later, zweeg de kommissa
ris als vermoord. 

Wat gebeurde in die tussentijd ? God 
mag het weten. 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /1 

INDE IRAE 

D
E vrijwaring van de volkeren-

verscheidenlieid blijft een ge
vecht; een moeilijk gevecht. 
Was het maar zo eenvoudig dat 
het ene volk zich tegen het an
dere moet weren. Niet dat die 
tijden voorbij zijn. Maar vooral 
in het Westen dreigt een listiger 
vijand. Het individualistische 
kosmopolitisme, gevoed door 
stoffelijke welvaart, ondergraaft 
de noodzaak en dus het besef 

van gemeenschap, van elke gemeenschap: 
gezin, familie, buurt, gemeente, streek en 
zeker „volk". Dit is een gevaar dat de volke
ren van binnen uit bedreigt. 

In het Westen woekert dit al lang, gerug-
gesteund op een volkloze samenleving als 
de Noordamerikaanse, die politiek en eko-
nomisch zelfs koploper in de wereld is. 

VIJANDIG 
West-Europa heeft tot voor een paar jaren 

kunnen menen dat „de nationalistische de
monen" voor altijd bezworen waren. Vele 
„elites" waanden nationalisme „een gepas
seerd station", zoals sommige Noordneder-
landse betweters het uitdrukken. Het gaat 
uiteraard om sfaafsnationale „elites" die 
nooit de ellende gekend hebben van de 
volkeren zonder staat. Die dus ook niet kun
nen beseffen hoe belangrijk een „nationale 
staat" is. En die deze dan ook achteloos 
willen laten opgaan in een groot-machtig 
Europa. 

De val van het kommunisme, meteen de 
hoorbare opluchting van de door dat kom
munisme geketende volkeren, veroorzaakte 
een krachtige heropleving van het nationa
lisme in Oost-Europa. Het Westen reageer
de eerst ongelovig, dan wantrouwig, daarna 
- in 1992 - steeds meer vijandig. 

Als die Oosteuropese volkeren op de ja
renlange lokzang van West-Europa willen 
ingaan en inderdaad mettertijd aansluiting 
zoeken bij de EG, dan zal zeker met hun 
nationale gevoeligheden rekening moeten 
gehouden worden. En onvermijdelijk zal dit 
ook met bepaalde, verdonkermaande, 
Westeuropese volkeren of volksgroepen 
moeten gebeuren. Dit moet uitlopen op een 
heel andere Europese struktuur dan die van 
Maastricht. 

Inde irae, vandaar hun gramschap. 
Nu wil het toeval (?) dat ongeveer tegelij

kertijd het aantal met-Europeanen dat Euro-

Met de onafhankelijkheidsverklaring van Slovenië in 1991 begon het einde van 
de smeltkroesstraat Joegoslavië. In 1992 zou de ontbinding zich doorzetten, 
minder vreedzaam: de wegen naar onafhankelijkheid zijn vaak bezaaid met 
bloed en tranen... («oto AP) 

pa binnen wil, zodanig stijgt dat er proble
men van komen. Naast echte rassistische 
refleksen ontstaan ook refleksen van zelfbe-

Wl) zouden er de Ingebonden 
jaargangen van ons weekblad 
moeten op navloolen om te ach
terhalen sinds wanneer onze me
dewerker Karel Jansegers in WU 
een jaaroverzicht over de strijd 
van de volkeren samensprokkelt. 
Dat moet ergens vooraan de ja
ren zeventig begonnen zijn. 
Vanaf deze week start WIJ een 
nieuw overzicht. In een eerste 
aflevering legt onze medewer
king uit waarom de vrijwaring van 
de volkerenverscheidenheid een 
gevecht blijft tegen die overhe
den die èlle nationaiismen „woe
dend" op één hoop gooien. 
Inde trae, vandaar die gram-

Bij wijze van inleiding. 

houd, die door de anti-nationalisten ge
makshalve ook bij „racisme" worden onder
gebracht. 

Koren op hun molen is zeker het geweld 
waarmee Duitse zogenaamde neo-nazi's 
(maar zijn die dat wel echt?) tegen onschul
dige vreemdelingen te keer gaan. Ander 
koren komt uit de Balkan, waar vooral de 
Serviërs met hun wrede etnische zuiverin
gen algemene verontwaardiging veroorza
ken. 

In het afgelopen jaar is het dus een koud 
kunstje geworden om alles wat naar natio
nalisme zweemt, ook het bevrijdende ont
voogdende volksnationalisme, op één hoop 
te gooien met racistische schurkenstreken. 
Het „nationalisme" is sedert 1992 opnieuw 
zo verdacht en beladen geraakt als het even 
na 1945 was. 

En toch blijven wij er in geloven. Omdat 
wij ons in al dat lelijks niet herkennen. Om
dat de oorzaak van die ellende niet ligt in 
het bestaan van volkeren die zich niet willen 
laten verdringen of opzuigen door andere 
doch precies in het niet erkennen van an
dermans gelijkwaardigheid. 

Karel Jansegers 
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EEN KURSUS 
OVER WALLONIË 

B
IJ herhaling hebben de Naamse 
professoren gewezen op het we
tenschappelijke karakter van de 
lessen Zij wensen met in dezelf
de valstrikken als die van sommi
ge Vlaamse kollega's te vallen bij 
wie de politieke logika het wint 
op de wetenschappelijke waar
den De inteilektuele samenhang 
en de wetenschappelijke streng
heid moeten de ruggegraat zijn 

val elk politiek-maatschappelijk projekt 
Zelfs al doet de waarheid soms pijn 

Het waarom van het inrichten van dergelij
ke kursus vandaag is natuurlijk politiek ge
kleurd De professoren zelf geven volgende 
redenen aan 

WAALS TEKORT 
Enerzijds merken we een gebrek aan ken

nis, korrekte referenties en ontleding van de 
Waalse realiteit Het koncept Wallonië wordt 
amper aangeraakt in het ondenwijs, dat bo
vendien betutteld wordt door de Commu-
nauté Frangaise de la Belgique Dit tekort 
wordt nog versterkt door de afwezigheid 
van grote Waalse kulturele sektoren geen 
Waalse dagbladpers (wel franstalig Brussel
se zoals Le Soiren Le Libre Belgique), geen 
Waalse TV en radio, geen eigen Waals we-
tenschappelijk-politiek-kultureel tijdschrift, 
enzoverder 

Anderzijds moeten we vaststellen dat we 
voor een voldongen feit staan België kavelt 
verder af en Wallonië zal willens nillens zijn 
,,onafhankelijkheid" moeten beheren Onze 
kinderen zullen Waalse burgers worden 
Wallonië en Europa worden de toekomstige 
referentiepunten van de Walen 

Het gebrek aan korrekte kennis leidt tot 
stereotipen De kursus wenst deze stereoti-
pen te doorprikken 

Enkele van deze stereotipen werden tij
dens de inleiding van de kursus naar voren 
gebracht Bevoorbeeld op het sociaal-eko-
nomische domein 

Sinds enkele jaren maken verscheidene 
universiteitsprofessoren minutieuse studies 
over de geldtransferten van noord naar zuid 
Hun cijfers worden overgenomen en opge
klopt door de politieke milieus en via mooie 
metaforen naar het grote publiek overge-
oracht, zoals „Een Vlaams gezin betaalt 
iedere 4 jaar een auto voor een Waals ge
zin" De gigantische 100 miljard is een be

grip op zich geworden Het historisch per-
spektief wordt beperkt tot de jaren na '60, 
toen Wallonië haar ekonomische teloorgang 
inzette en Vlaanderen zich begon te ontwik
kelen tot een moderne ekonomische natie 
Men vergeet te zeggen dat gedurende een 
veel langere periode de geldstromen omge
keerd lagen, van zuid naar noord, omdat 
Wallonië tot '60 de meest welvarende regio 
van het land was 

De universitaire instelling van Na
men, Facultés Universitaires No-
tre-Dame de la Paix, is gestart 
met een interdisciplinaire kursus 
over Wallonië. Het zuiden van het 
land wordt er beliclit vanuit so
ciaal-geografisch, geschiedkun
dig, institutioneel en sociaal-eko-
nomisch oogpunt. Zes professo
ren uit verschillende fakuiteHen 
en departementen hebben sinds 
een jaar de koppen bij mekaar 
gestoken om op een samenhan
gende en interdisciplinaire ma
nier de resuttaten van hun onder
zoekswerk over Wallonië tijdens 
een 30-uren durende kursus mee 
te delen. Aanvankelijk was het 
doelpubliek studen ten personeel 
van de eigen universiteit, maar 
onder „druk" van buitenaf staat 
het studie-aanbod open voor een 
breed publiek. Vooral funktiona-
rissen, leerkrachten en Waalse 
militanten komen op de kursus 
af. Dit onverwachte sukses en de 
uitzonderlijke aandacht van de 
media wijzen op een diepliggen
de behoefte van de Waalse bur
ger op meer en andere informatie 
over hun eigen regio. 

En dan is er ook het kulturele domein De 
Belgische geschiedenisboeken hebben het 
wel over de grootse Vlaamse kuituur tijdens 
de Middeleeuwen, maar praten weinig of 
met over de internationale uitstraling van de 
Luikse en Henegouwse muziek tijdens die 
periode 

Ook de Maaslandse architektuur wordt 
daarbij vergeten Dat La Louviere tijdens de 
periode tussen de twee oorlogen samen 
met Parijs het Europese centrum van het 

surrealisme was, weet niemand En dat zit 
de Waalse professoren hoog 

Een Duitse platenfirma gaf enkele jaren 
geleden een dubbele LP uit, getiteld De 
Vlaamse muziek in de maatschappij van de 
15de en de 16de eeuw De LP telt 38 stuk
ken waarvan 21 van Waalse meesters zoals 
Dufay, Binchois, Oriandus Lassus, Pierre de 
la Rue 

Op het sociaal-politieke vlak wordt Wallo
nië vaak voorgesteld als oproerkraaier, ter
wijl heel de geschiedenis door de „strijden" 
die werden uitgevochten op Waals grondge
bied een emancipatorsch karakter hadden 
ZIJ halen daarbij de grote stakingen tot het 
bekomen van het algemeen eenvoudig 
stemrecht, op het einde van vorige eeuw 
aan Of nog de anti-monarchistische hou
ding tijdens de Koningskwestie Ook de gro
te staking tegen de eenheidswet in '60-'61 
en de federalistische gevolgen die daaruit 
voortvloeiden Ook verwijzen zij naar de af
wezigheid van een geïnstitutionaliseerd ra
cisme, Wallonië kent - tot nu toe - geen 
„Waals" Blok 

Ook de sociale aardrijkskunde ontsnapt 
met aan de vooroordelen Vele Walen, zoals 
vele Vlamingen, stellen zich Wallonië voor 
als een optelsom van enerzijds de mooie, 
rustgevende Ardennen en anderzijds het le
lijke, ven/allen industriebekken Twee kon
trasterende en weinig genuanceerde beel
den Bovendien wordt daarbij het Waalse 
platteland vergeten, dat haar eigen proble
men heeft maar dal vooral zeer veel troeven 
heeft voor morgen De toekomstige ontwik
keling van Wallonië ligt in haar platteland 

Deze en andere vooroordelen hopen de 
professoren - gedeeltelijk - weg te wer
ken tijdens deze 30-uren durende kursus 
Het feit dat een globale beschouwing over 
Wallonië wordt georganiseerd door een ka-
tolieke universiteit neemt ook de socialisten 
het monopolie over het denken over Wallo
nië uit de handen Het feit dat deze be
schouwing door een wetenschappelijke in
stelling wordt gevoerd ontneemt de „intuï
tieve" militanten het monopolie over het 
denken over Wallonië 

Denise Van Dam 

Info: Bij de koordinatoren van de kur
sus prof. Jean-Charles Jacquemin 
(018/72.48.34) en Denise Van Dam 
(081/72.48.12) kan op eenvoudig verzoek 
een foldertje en de inleidende tekst van 
de kursus verkregen worden. 
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EKOFRONT 

HET VORDERINGSRECHT 
VOOR MILIEUVERENIGINGEN 

N het verleden was het zo dat milieuver
enigingen als zij geen persoonlijk nadeel 
ondervonden bij een milieudelikt geen 
vordering l<onden instellen ter bescher
ming van het leefmilieu. Het Gerechtelijk 
Wetboek beschouwt het „eigen belang" 
immers als een belangrijke voonwaarde 
om een eis of vordering ontvankelijk te 
verklaren. Het „algemeen belang" van 
de bescherming van het leefmilieu vol
deed niet aan deze voonwaarde. 

Door de nieuwe wet kunnen de milieube
wegingen tenvolle hun waakhondfunktie 
vervullen. Wie anders dan deze verenigin
gen is trouwens beter in staat voor het 
milieu risikovolle aktiviteiten tijdig te signale
ren? 

Politie, rijkswacht en parketten hebben 
doorgaans de handen vol met de vervolging 
van de milieudelikten en bovendien be
schikken ze niet over dezelfde gespeciali
seerde kennis als de milieuverenigingen. 
Beiden kunnen mekaar vanaf nu perfekt 
aanvullen. 

PRINCIPES 
De wet, die op 23 december 1992 in de 

senaat werd gestemd, voorziet echter wel in 
vier voonwaarden, die een overrompeling 
van de rechtbanken met onbelangrijke mi
lieuzaken moeten voorkomen. 

1. De vereniging moet erkend zijn als vzw, 
2. ze moet minstens drie jaar bestaan, 3. de 
bescherming van het leefmilieu moet statu
tair vastgelegd zijn en 4. ze moet aan de 
hand van werkingsverslagen en andere do-
kumenten bewijzen dat ze aktief bezig is 
met milieubescherming. 

Wanneer een vereniging aan deze eisen 
voldoet kan ze de staking eisen van alle 
handelingen die een „kennelijke inbreuk op 
de milieuwetgeving" vormen. Met milieuwet
geving wordt dan bedoeld de reglemente
ringen inzake water, afval, lucht, bodem en 
geluid, de reglementering betreffende ruim
telijke ordening en stedebouw, de bescher
ming van landschappen, enz... 

Op vraag van een vereniging kan de rech
ter werken die in strijd zijn met bvb. de 
wetgeving op de Ruimtelijke Ordening doen 
stopzetten. Wanneer een gebouw (gedeelte
lijk) onwettig is opgetrokken, kan de rechter 

Met het vorderingsrecht voor milieuverenigingen l(unnen ze milieustorende 
aictiviteiten iaten stoppen. (foto vum) 

BinnenitOft verschijnt in het 
Staatsblad de wet op het vorde
ringsrecht tot staking voor mi
lieuverenigingen en administra
tieve overheden. Door die wet 
verkeren zij voortaan in de moge
lijkheid milieustorende aktivitei
ten te laten stopzetten. 
Een grote stap vooruit: er kan nu 
snel gereageerd worden tegen 
overtreders. 

opleggen dat de vroegere toestand moet 
hersteld worden. Zelfs kan hij, wanneer het 
milieu nog niet is geschonden, maar er wel 
vermoedens van een mogelijke inbreuk be
staan, bevelen om de schade aan het milieu 
te voorkomen of om de uitvoering van een 
bepaalde handeling te verhinderen. 

De procedure is gelijkaardig met het kort
geding. De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg behandelt de zaak. Net als bij 
het kortgeding kan hij vrij snel beslissen. Hij 
kan ook een dwangsom oplegggen om de 
uitspraak kracht bij te zetten. 

De wet bepaalt wel dat de partijen die in 
de zaak betrokken zijn een onderlinge ver
zoeningspoging moeten organiseren voor
dat de uitspraak van de rechter uitgevoerd 
wordt. 

UITBREIDING 
In de Kamer van Volksvertegenwoordi

gers werd de wet door een amendement 
uitgebreid tot de administratieve overheden. 
Alles wat hierboven beschreven werd i.v.m. 
de milieuverenigingen geldt dus ook voor 
hen. Op die manier beschikken de gemeen
ten eveneens over een instrument om op te 
treden tegen milieuhinderlijke aktiviteiten. 
Zelfs de bewoners van een bepaalde ge
meente kunnen zich tot de rechtbank wen
den als hun gemeente dit nalaat. 

De wet betekent een doorbraak in de 
strijd tegen milieuovertredingen, wat niet wil 
zeggen dat hij perfekt is. Zo hebben noch 
de milieuverenigingen, noch de administra
tieve overheden het recht om het herstel 
van de schade aan het milieu te vorderen, 
evenmin kunnen ze zich burgerlijke partij 
stellen of rechtstreeks voor de strafrechter 
een sanktie vragen. Het blijft beperkt tot een 
preventieve en schadebeperkende interven
tie. 

In elk geval betekent de wet een grote 
vooruitgang t.o.v. de vroegere situatie: er 
kan nu snel gereageerd worden tegen over
treders, bovendien is het een serieuze stap 
op weg naar een volwaardig vorderings
recht voor milieuverenigingen in zaken die 
van algemeen belang zijn. 

Philip Van Den Bossche 
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KIKKERS" 
EEN SOMBER PERSPEKTIEF 

B
UIKPATROON van de Triturus 
Carnifex en de Tnturus Vulgans 
in twee vijvers in de Noorditali-
aanse Ligunsche Alpen Deze en 
soorgelijke boeiende referaten 
over kam- en watersalamanders 
kregen de 1 300 deelnemers van 
het Wereldkongres van de her-
petologie in 1989 in Canterbury 
te verwerken Op het eerste zicht 
IS daar weinig boeiends aan, ten

zij misschien voor de aanwezige kikvorsers, 
salamanderspecialisten en paddedeskundi-
gen De tand des tijds maalt langzaam, 
maar van de patronen op de buik van de 
familie Tnturus op haar vakantie in Italië ligt 
nu niemand meer wakker Wat de deelne
mers aan het wereldkongres van Canterbury 
zich nog herinneren, waren de gesprekken 
in de wandelgangen, tijdens de maaltijden, 
in de pubs van het Engelse stadje Die 
gesprekken waren boeiend, heftig, emotio
neel, geëngageerd, met een paniekenge 
toon, en ze vertrokken steeds weer van de 
voor herpetologen met onbelangrijke vraag 
Waar zijn al de kikkers gebleven ' 

De verzamelde wetenschappers waren 
immers tot de vaststelling gekomen dat het 
steeds moeilijker werd om studie-objekten 
te vinden Die vaststelling kwam er natuurlijk 
met van de ene dag op de andere Voor een 
herpetoloog is het ook een beetje bescha
mend om te moeten toegeven geen pad 
meer te kunnen opsporen Het zou wel eens 
aan de eigen onhandigheid kunnen liggen, 
en wie geeft dat nu graag toe'' 

SCHIJFTONGKIKKER 
Maar de verdwijning van de kikkers was 

een te algemeen voorkomend verschijnsel 
Van de Rocky Mountains tot de Andes, van 
de moerassen van South Carolina tot de 
regenwouden van Australië, het was zoeken 
geblazen naar de rood- en naar de geel-
buikvuurpad, naar de harlekijnkikker, de 
maagbroedkikker, de Yosemite-pad, de 
vroedmeesterpad, de Sardijnse schijftong-
kikker en de knoflookpad In het Kanadese 
Alberta stond een kikker-mef-de-pef-op op 
een wanfed-vierkleurenaffiche, met de vraag 
Have you seen this frog'' (Hebt U deze 
kikker soms gezien') Het was teveel om 

toeval te zijn, te verspreid om aan louter 
lokale faktoren te wijten te zijn 

Natuurlijk, als op een stuk braakland een 
industrieterrein komt, verdwijnt het biotoop 
voor de amfibieen die er leven Als een stuk 
woud omgehakt wordt, verdwijnen talrijke 
diersoorten, waaronder de padden en kik
kers Als een moeras drooggelegd wordt, 
verstomt het gekwaak Sommige weten
schappers schatten dat aan het huidige 
tempo biotoop-vernielmgen er over 30 jaar 
een kwart tot de helft van alle diersoorten 
op aarde uitgestorven zullen zijn 

Daarnaast zijn onkruidverdelgers en pesti
ciden, zelfs indien ze schadeloos zijn voor 

Alarmerende berichten cirkuie-
ren de jongste tijd volop in l<rln-
gen van herpetologen, zij die rep
tielen, kikkers en andere amfi
bieen bestuderen. Op verklaarba
re en ook voorlopig onverklaar
bare wijze zijn overal ter wereld 
kikker- en paddesoorten met uit
sterving bedreigd, of klaarblijke
lijk reeds uitgestorven. Waarom 
sterven de kikkers ? Wat betekent 
dit alarmsignaal voor ons ekosls-
teem ? Blijft de Vlaamse pad ? 

de mens, vaak dodelijk voor de kikker En 
de mens heeft er het handje van weg om 
zich te moeien met ogenschijnlijke vergis
singen van de natuur Als in hooggelegen 
meren geen vissen voorkomen, maar wel 
kikkers, meent de mens wel eens goed te 
doen om er vissen uit te zetten Kwestie van 
de lokale bewoners of toeristen wat te van
gen te geven Dat de vissen dan de dikkop
pen opeten, is een nevenverschijnsel dat 
pas vastgesteld wordt, als de kikkers al 
verdwenen zijn 

Wat de wetenschappers echter voor een 
raadsel stelt, is dat er ook in de meest 
onherbergzame en gesloten natuurgebie
den die de aardbol nog telt, ganse kikkerpo-
pulaties en paddenkolomes verdwijnen Om 
die Stilte van de Kikker te verklaren, cirkule-
ren er enkele hipotesen 

De meest onrustwekkende hipotese is die 
van de algehele ekologische achteruitgang 
van de ekosistemen op aarde De kikker 
zou voor deze algehele ekologische toe
stand een mooie barometer vormen, vermits 
zijn levensciklus hem van water naar land 
en omgekeerd voert, en hij van planten- tot 
insekteneter evolueert De kikker beschikt 
bovendien over een huid die hem weinig 
bescherming biedt tegen de gevaren van de 
wereld Aanhangers van deze teorie zien 
verklaringsgronden in de stijging van de 
ultraviolet-straling op aarde Er zijn aanwij
zingen dat de sterkst getroffen amfibieen-
soorten op hoge hoogtes leven, in streken 
waar er nogal eens een gat in de ozonlaag 
valt Bovendien vinden deze kikvorsers 
steun bij vaststellingen van wetenschappers 
die andere species uit het grote dierenrijk 
bestuderen Er is nog een dier dat met 
beschermd is door pluimen, schelp of pels, 
nl de mens En het aantal gevallen van 
huidkanker stijgt wereldwijd onrustwekkend, 
om maar iets te zeggen 

ULTRAVIOLET-
STRALING 

Een tweede mogelijke verklaring voor de 
kikkersterfte, wordt gezocht in de verzunng 
van het leefmidden door de zure regen 
Maar de onderzoekers die dit spoor volg
den, kwamen tot tegengestelde rezultaten 
Tenslotte gaan kikvorscentra de kombinatie-
hipotese na, die inhoudt dat de kombinatie 
van verschillende faktoren (bvb zure regen 
en UV-straling), te wijten aan de planetaire 
ekologische achteruitgang, een voldoende 
graad van stress veroorzaken bij de amfi
bieen om hun immumteitssisteem af te bre
ken 

Onder de wetenschappers zitten er na
tuurlijk ook sceptici Ze willen meer gege
vens, vaststellingen en cijfers vooraleer zich 
aan stoute uitspraken te wagen Is het pro
bleem met eerder een teveel aan kikvorsers 
dan een tekort aan kikvorsen, vragen ze 
kritisch Onderzoek naar kikkerpopulaties 
staat bovendien nog in z'n kinderschoenen 
Een gladde kikker of een met wratten be
dekte pad zijn nu eenmaal met zo'n lieve 
beestjes als de reuzenpanda of de kolibri 
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M 
(foto J. Van der Perre) 

Studies over toename of afname van amfi-
biepopulaties nemen al gauw tien tot twintig 
jaar in beslag. En dan valt het nog voor dat 
men moet vaststellen dat een ogenschijnlijk 
uitgeston/en kikkersoort plots weer opduikt. 
De sceptische vorsers zien voorlopig geen 
verband tussen de lokale verdwijningen van 
amfibiesoorten. 

MUGGEN EN MAU\-
RIA 

Momenteel (er worden er nog regelmatig 
bijgevonden) leven er op aarde zo'n 3.800 
kikker- en paddesoorten. Ze komen voor op 
elk kontinent behalve op Antarktika. In de 
Tropen zijn de kikkers het meest gevarieerd 
en kleurrijkst. In de wouden van Borneo 
vindt men ongeveer 200 kikkersoorten te
rug. In Teksas daarentegen, een vergelijk
bare oppervlakte, leven slechts 35 kikker
soorten. Kikkers hebben tijdens hun lange 
geschiedenis op aarde trouwens al bewe
zen dat ze hun mannetje kunnen staan. De 
eerste kikker zette voet op aarde tweehon
derd miljoen jaar geleden. Ter vergelijking: 

de mens bevolkt de aarde nog geen 5 
miljoen jaar. Waarom zou de kikker, die de 
dinosaurus en de mammoeten al overleef
de, dan ook niet de mens overleven ? 

Maar stel nu dat het kikkerbestaan toch 
bedreigd zou zijn, welke gevolgen zou de 
verdwijning van de kikker hebben voor onze 
omgeving? Er moet een onderscheid ge
maakt worden tussen belangrijke gevolgen 
en ondergeschikte gevolgen. Een onderge
schikt gevolg is bvb. dat kwajongens met 
een slecht karakter en een strootje niet 
meer verleid zullen worden om kikkers op te 
blazen. Of dat voor miljoenen schoolkinde
ren de biologie-klassieker dissektie van de 
kikker van het programma afgevoerd wordt. 
En waar moeten de groene jongens die zich 
jarenlang inzetten om de padden veilig over 
te laten steken tijdens de paartijd straks hun 
vrije tijd mee vullen ? 

Alle gekheid op een stokje, de verdwij
ning van de kikker is erger voor zijn natuur
lijke vijanden, ratten, reigers, egels, grass
langen, vissen, etc. Een aantal dieren eten 
immers kikkers (in allerlei fazen van hun 
ontwikkeling) zoals wij brood en aardappe
len. Maar wellicht het ergste gevolg van het 
uitsterven van de kikkers is de verdwijning 
van een eersteklas insektenbestrijder. De 

insekten verliezen dan immers een geduch
te natuurlijke vijand die veel veiliger is dan 
chemische insektenbestrijdingsmiddelen. In 
Bangladesh bvb, werden de inlandse kik
kers nagenoeg kompleet van de kant ge
duwd omdat Europa verlekkerd is op hun 
billen. Het rezultaat is: meer muggen en 
meer malaria. 

Het kikkerprobleem heeft tenslotte voor 
gevolg dat we ons eens moeten afvragen of 
de oprichting van natuurreservaten niet een 
veel te gemakkelijk antwoord is op de drei
ging die over de natuur hangt. En dan wordt 
de zoektocht naar kikkers en padden een 
belangrijk teken des tijds. 

(pdj) 

Met dank aan: Koninklijk Belgisch In
stituut voor Natuurwetenschappen, R. 
Wiiiockx van de werkgroep Hyla (de Wie-
iewaal), Dicht erbij: Sloot en plas (Stan
daard Uitgeverij, Antwerpen, 1992), Else-
viers Reptielen en Amfibieëngids (Else
vier, Amsterdam/Brussel), The New York 
Times Magazine (13/12/'92), De IVIorgen 
(15/2/'93), kabinet van Limburgs depute 
Brepoels, Limburgs Provinciaal Natuur
centrum. 
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BLIJFT DE VLAAMSE PAD ? 
In het kader van een opmerkelijke bltjf-

kampanje waarvan u ongetwijfeld al gehoord 
heeft IS het misschien eens nuttig ons af te 
vragen of over enkele jaren Vlaanderen nog 
padden en kikkers zal kennen Blijven de 
Vlaamse padden en kikkers, vroegen we 
enkele deskundigen De schaarse kikkerspe-
cialisten die Vlaanderen telt, steken alarme
rend hun ongevliesde vinger m de lucht 

Gegevens over de populaties zijn spijtig 
genoeg vrij schaars De werkgroep Hyla van 
de natuurvereniging De Wielewaal doet wat 
dit betreft wel baanbrekend werk In verschil
lende publikaties en tijdens ons onderhoud 
met Rudy Willockx van deze werkgroep kre
gen we een klaar maar somber beeld van de 
Vlaamse kikker en paddetoestand 

De vroedmeesterpad is een zeer zeldzame 
amfibiesoort geworden in het Vlaamse ge
west Ze komt nog voor in Brabant en in de 
Voer De geelbuikvuurpad een bewoner van 
heuvelland is in België meer dan waarschijn
lijk uitgeston/en Hij werd laatst (in 1981) 
gesignaleerd in de Voerstreek Van de knof-
lookpad Zijn enkel recente waarnemingen 
bekend uit de provincie Limburg Maar zelfs 
daar wordt hij met langer jaarlijks waargeno
men Mogelijk komt de soort nog voor in 
Brabant waar hij bvb in de omgeving van 
Haacht rond 1950 aangetroffen werd in as-
pergevelden De rugstreeppad kom\ in Vlaan
deren nog in de kuststreek voor en in de 
provincies Antwerpen en Limburg In Oost-
Vlaanderen zijn er nog enkele vindplaatsen 
o a nabij Waasmunster De gewone pad is 
een van de meest voorkomende amfibieen 
en IS nog op vele plaatsen vrij algemeen 

REDDINGSAKTIE 
Op dit ogenblik zetten vrijwilligers van Hyla 

zich in om de gewone pad veilig de straat te 
laten oversteken naar z n geboortepoel Zo
dra de temperatuur immers oploopt tot een 
graad of zeven, voelen de padden, kikkers en 
salamanders de lente in hun buik knebelen 
Ze willen een nestje maken, maar moeten 
daarvoor een gevaarlijke reis ondernemen 
naar de poel waar ze zelf geboren werden 
Een zachte regen werkt daarbij voor de 
padden als een afrodisiakum Volgens Hyla, 
die de paddenoversteekakties organizeert, 
eindigt voor meer dan 80% van de padden de 
tocht onder de wielen van een auto Vrijwilli
gers van Hyla zetten nochtans jaarlijks twintig 
a dertigduizend amfibieen veilig de straat 
over De trek gebeurt ovenwegend s nachts, 
de trekkende padden die overdag waargeno
men worden vormen slechts de achterhoede 

Eerst (omstreeks half februari) gaan de 
gewone pad en de bruine kikker op trektocht 
Reeds tijdens deze avontuurlijke tocht wor

den er paren gevormd De mannetjes om
klemmen met hun voorpoten de wijfjes onder 
de oksels en laten zich op de rug van het 
wijfje naar het water dragen De eigenlijke 
paring gebeurt in het water 

Hyla organizeert in een dertigtal gemeen
ten reddingsakties Meestal wordt dwars op 
de trekrichting aan drukke wegen een tijdelij
ke hindernis van plastiek, draad of golfplaten 
geplaatst Tegen deze afeluiting worden em
mers ingegraven waar de trekkende padden. 

op zoek naar een doorgang, in vallen Vrijwil
ligers ledigen dan regelmatig de emmers en 
zetten de padden over Sommige gemeen
ten, zoals Ename en Puurs, legden al tunnels 
aan In Serskamp mochten de Wielewaal-
vnjwilligers wanneer ze het nodig vonden 
zelfs de straat afsluiten voor het verkeer Bij 
de reddingsakties werden verleden jaar in 29 
Vlaamse gemeenten 21 749 gewone padden, 
1 358 bruine en 81 groene kikkers, en 870 
salamanders overgezet ,„^,^ 

Gewone Pad 
schuin naar achteren 

ogen dicht 
bij elkaar 

Rugstreeppad, Groene Pad 
parallel 

ogen duidelijk 
uit elkaar 

Groene kikkers Bruine kikkers 
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DE LAATSTE KWAAK VAN DE BOOMKIKKER 
De reddingsakties van Hyla, waarmee 

vooral de padden in het nieuws komen, zou 
wel eens laten vergeten dat ook onze kikker-
soorten moeilijke tijden doormaken. De brui
ne en groene (sinds kort is vastgesteld dat de 
groene varianten een groep vormen bestaan
de uit de kleine, de middelste en de grote 
groene kikker) kikkers zijn nog aanwezig in 
alle Vlaamse provincies. De heikikker komt 
voor in de provincies Antwerpen en Limburg. 
Over deze laatste kikkersoort zijn meer gege
vens bekend. Hij is nog slechts aanwezig op 
35 uurhokken, waar hij voornamelijk natte 
heiden en schrale natte hooilandjes, vochtige 
broekbosjes, en de omgeving van vennen en 
poelen met vrij zuur water en trilvenen (ook al 
zeldzaam) bewoont. Deze biotopen zijn in 
Vlaanderen kwetsbaar en zeldzaam. De zure 
regen vormt voor het voortbestaan van deze 
amfibie een ernstige bedreiging. Het biotoop 
wordt aangetast door zure regen aan de 
randen aangevreten door bemesting. Door 
de verlaging van de grondwaterstand verdro
gen de natte heiden. Rudy Willockx ziet de 
toekomst van de heikikker somber in, maar 
hoopt toch dat een aangepast terreinbeheer 
voor zijn overleving kan zorgen. 

Maar de heikikker is er nog relatief goed 
aan toe in vergelijking met zijn broertje de 
boomkikker. Deskundigen zijn het erover 
eens dat de boomkikker, de hyla arborea, 
waaraan de werkgroep Hyla z'n naam dankt, 
in ons land wellicht de meest bedreigde 
amfibie geworden is. Over amfibieën zijn in 
Vlaanderen geen cijfers bekend, tenzij over 
de boomkikker. In gans Vlaanderen zouden 
er van die soort geen tweehonderd manne
tjes overblijven. De mannetjes van de boom
kikker kan men redelijk gemakkelijk tellen, 
omdat ze kwaken. 

Behalve een kleine en bedreigde populatie 
nabij Knokke, is de huidige verspreiding 
beperkt tot Limburg, waar er nog vier kernen 
trachten te overleven in Zonhoven en in de 
Maasvallei. De grasgroene kikker wordt aan 
de kust naar het leven gestaan door opruk
kende verkavelingen. In Limburg vormen 
vooral de zure regen en de daling van het 
grondwater een grote bedreiging. Met een 
dergelijk zeldzaam beestje moet uiterst zorg
vuldig omgesprongen worden, waarschuwt 
Hyla. 

„Ondoordacht beheer, géén beheer of te
veel ruchtbaarheid bij de laatste overlevings-
plaatsen, kan de overblijvende kikkertjes fa
taal worden. De beste bescherming kan de 
soort geboden worden door hem zijn status 
van zeldzaam en bedreigd amfibie af te 
nemen en er een meer algemene en ook 
populaire soort van te maken waar elke 
natuurliefhebber van kan genieten", lezen we 
in De Wielewaal (mei '91). 

In hetzelfde nummer deed auteur Chris 

Volgens Limburgs depute Frieda Bre-
poels beseft de bestendige afvaardi
ging ter dege in welite hachelijice posi
tie de booml<ii(l(er zicli In Limburg 
bevindt. 

Onkelinxeen oproep tot de Limburgse depu
tatie : „Indien de Limburgse deputatie van de 
provincie Limburg en de gemeenschapsmi
nister van Leefmilieu hun natuurintenties 
waar willen maken, is o.a. hier een mooi 
werkterrein weggelegd: de redding van de 
boomkikker is mogelijk. Zijn voortbestaan 
veilig stellen is zeer goed konkreet realizeer-
baar " 

Intussen is de deputatie in Limburg in aktie 
geschoten. Volgens het kabinet van depute 
Frieda Brepoels is de bestendige afvaardi
ging zich bewust van de penibele situatie van 
de boomkikker. Binnen de Limburgse Koepel 
voor Natuurstudie (Likona), waarin ook de 
Wielewaal vertegenwoordigd is, werkt men 
aan de inventarizatie van de boomkikker, en 
worden voor een aantal populaties al be-
schermingsplannen opgesteld en uitge
voerd. 

Jan Stevens is bioloog bij het Limburgs 
Provinciaal Natuurcentrum en voorzitter van 
de vrijwilligerswerkgroep die de boomkikker 
in Limburg inventarizeert. Dat is een lastig 
karwei dat 's nachts in vervelende omstandig
heden (in vijvers, poelen en moerassen) moet 

uitgevoerd worden. Volgens Stevens is er in 
Limburg nog één relatief sterke populatie, 
met een veertigtal mannetjes, één twijfelachti
ge kern (met ongeveer 15 mannetjes), en 
twee kernen die op sterven na dood zijn, waar 
nog enkele mannetjes tegen de bierkaai 
kwaken. 

Stevens en zijn vrijwilligers gaan jaarlijks de 
evolutie van de populatie van de boomkikker
tjes na. De sterkste kern is bedreigd omdat ze 
zo geïsoleerd ligt. Er is geen immigratie 
mogelijk, waardoor het gevaar van inteelt 
bestaat, en de kern ligt in een weliswaar 
beschermd gebied maar vormt niettemin een 
biezonder kwetsbaar biotoop. In de kern met 
een vijftiental mannetjes kampt men met 
watergebrek. Het gebrek aan neerslag van de 
jongste jaren zorgt ervoor dat de poelen te 
snel droog komen te liggen. Er werd nu water 
afgetapt van een kanaal, zodat men de water
toevoer op peil kan houden. 

In één van de bijna uitgestorven kernen 
vindt men op het eerste zicht geen verklaring 
voor de verdwijning van de boomkikker. Het 
biotoop is er niet zo slecht, en Stevens noemt 
de achteruitgang daar een raadsel. Er wer
den wel wat biotoopverbeteringen aange
bracht: de vijvers werden wat afgevist, de 
beschaduwing werd verminderd door het 
knotten van bomen, en de randen van de 
vijvers werden afgeschraapt. Straks zal men 
weten of het voor deze en de laatste kern niet 
te laat is. Want de tijd dringt. 

In die laatste kern is opnieuw de watervoor
ziening het probleem. Nochtans ligt deze 
kern in een staatsnatuurreservaat. De water
toevoer moet in droge tijden echter aange
vuld worden door een beek, maar die toevoer 
werd onlangs onderbroken, en de loop van 
de beek werd verlegd. In jaren van normale 
neerslag hoeft dit geen probleem te vormen 
voor de broedplaatsen van de boomkikker, 
maar wanneer er te weinig neerslag valt, 
komen de broedpoelen droog te staan als de 
lan/en van de boomkikker nog met uit het 
water zijn. Dit is nu al drie opeenvolgende 
jaren het geval. De gemiddelde boomkikker 
wordt echter maar een jaar of drie. Een 
uitzonderlijk sterk eksemplaar overleeft wel 
eens vier of zelfs vijf jaar. 

Stevens vreest daarom dat deze laatste 
kern van de zomer wel eens uitgestorven zou 
kunnen zijn. De gemeente Zonhoven zou de 
toevoer van de broedpoelen kunnen verbete
ren, maar dit gebeurt niet. Er wordt getwist 
over wie de verantwoordelijkheid voor de 
werken (en de financiering ervan) moet opne
men. Iedereen kijkt naar iedereen, aldus 
Stevens, maar als er deze winter niets ge
beurt kan het te laat zijn voor de boomkik
kers. 

(Pdj) 
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DE LAATSTE JAREN IN SOLBAD HALL/I 

DE VRIENDENKRING VAN 
CYRIEL VERSCHAEVE 

IND augustus 1944 is de situatie 
in België wel zeer verward Heel 
het jaar door werden er door het 
verzet spektakulaire sabotages 
gepleegd, in het voorjaar bom
bardeerden Engelse en Ameri
kaanse vliegtuigen het Kortrijkse 
(250 doden), later kwamen de 
Brusselse randgemeenten, Has
selt, La Louviere, Charleroi en 
Namen aan de beurt In Gent vie-

doden en 300 zwaargewonden, 
3000 mensen werden dakloos 

Toen Mechelen en Leuven gebormbar-
deerd werden vond kardinaal Van Roey het 
welletjes en richtte zich tot Groot-Brittanie 
en de VS 

DE JACHT IS OPEN 
In juni landden de gealieerden in Noman-

die, koning Leopold en familie werden naar 
Duitsland gedeporteerd Op 18 juli ontmoet
ten Hendnk Elias en Jet Van de Wiele 
Himmler, die dag werd op bevel van Hitler 
het militaire bestuur van België door een 
burgerlijk bestuur ven/angen, die dag ook 
werden m Gourcelles 27 leden van magis
tratuur, politie en balie door een Rex-briga-
de terechtgesteld 

Op 4 september kwamen geallieerde sol
daten in Brussel aan, op 7 september in 
Antwerpen en Luik Een krant blokletterde 
„Brussel bevrijd' De jacht op de kollabora-
teurs IS open'" en schreef „Van alle kan
ten tegelijk duiken nu weerstanders op, trots 
op hun armband van het Onafhankelijks-
front Overal wordt de jacht op de kollabora-
teurs ingezet De huizen van de incivieken 
worden omsingeld Hun dossiers worden in 
beslag genomen, hun meubels door de ra
men gegooid en verbrand De gevangenis
sen, die gisteren leeg waren, zijn opnieuw 
gevuld met andere gasten " 

Hoe Wild, meedogenloos en vaak zonder 
enige grond op kollaborateurs gejaagd 
werd staat perfekt beschreven in het boek 
van Wilfried Pauwels De verdachten van 
september '44 (Uitg De Nederlanden) 

De Kroniek van België noteert op datum 
van 31 augustus 1944 ,,De meeste kollabo-

In het fotoarchief van WIJ bevindt 
zich een postloart die het graf 
van Cyriel Verschaeve fn Solbad 
Hall voorstelt, de Echte Photo-
graphie werd uitgegeven door 
het plaatseli|ke Edelweiss Verlag 
M.Kühnel. Tot 1973, jaar dat zijn 
stoffelijlte resten naar Vlaande
ren werden teruggebracht, stond 
voor Vlamingen die Tirol bezoch
ten een groet aan het graf stee
vast op het programma en lieten 
er leeuweviagge^es en bloemen 
achter. 
De toen zeventigjarige Verschae
ve (Ardooie 30 april 1874) vlucht
te eind augustus 1944 uit Vlaan
deren weg, hij had in dat jaar van 
de universiteiten van Jena en 
Keulen nog een eredoctoraat ont
vangen. Op 27 april 1945 l(wam 
hij te Soibad Hall aan, politiel( 
was zijn rol helemaal uitge
speeld, een voorstel om een 
Vlaamse regering in fctailingschap 
te vormen had hij naast zich neer
gelegd, toen de oorlog helemaal 
beldonken was richtte hij een 
laatste groet tot de Vlaamse oost-
frontstrijders. Op 11 december 
1946 veroordeelde de krijgsraad 
te Brugge hem ter dood. 
Vier jaar woonde Verschaeve op 
de dekenij van Solbad Hall, op 8 
november 1949 overleed hij er. 
Over de laatste levensjaren en de 
vriendenkring van Verschaeve 
werd nog zeer weinig gepubli
ceerd. Mija Proost bezocht Soi
bad Hall, ging op zoek naar de 
plaatsen waar de banneling leef
de, keek brieven in en sprak met 
mensen die Verschaeve daar nog 
hebben gekend. 

rateurs vluchten naar Duitsland " Onder hen 
Cyriel Verschaeve 

NIET ECHT 
ONDERGEDOKEN 

Eind augustus 1944 trok de oude, zieke 
priester Duitsland in De volgende maanden 
waren meer dan bewogen zodat hij wat blij 
was op 20 november, net voor de winter 
begon, onderdak te vinden in Gross Pnesen 
in Bohmen, nu Velke Brezno in Tjechie Bij 
zijn gastheer, graaf Karl Chotek (1877-
1970), verbleef Verschaeve tot 6 april 1945 
om dan na weer een onzekere tocht en na 
een kort verblijf op Fraueninsel (in de 
Chiemsee) op 27 apnl 1945 in Solbad Hall 
te belanden 

Is het toeval dat Verschaeve in het kleine 
Oostenrijkse stadje - hij noemde het een 
Tirools Numberg - terechtkwam' Bij nader 
inzien rijzen er vragen daarover want er 
lagen andere mogelijkheden open 

Alleszins lijkt de ontvangst in Solbad-Hall 
door monsignore Heinrich Heidegger (Mar-
greid 1882 - Hall 1957), allerhartelijkst ver
lopen te zijn Verschaeve die op Fraueninsel 
en reeds eerder een deel van zijn bagage 
had moeten achterlaten, werd gul voorzien 
van al wat hem ontbrak Ook schijnen de 
gesprekken met monsignore Heidegger op 
een aanvankelijk opperbeste verstandhou
ding te wijzen Later zou dit wel enigszins 
veranderen Waarom is met duidelijk Had 
deken Heidegger bepaalde inlichtingen ge
kregen over zijn gast, die hem zijn mening 
deden herzien of speelde een aantal nogal 
kleinmenselijke kanten van de banneling 
een rol"? Bepaalde aanwijzingen duiden er 
op dat dit laatste doorslaggevend moet ge
weest zijn Men mag met vergeten dat Cyriel 
Verschaeve nu ook met altijd een gemakke
lijk mens was 

Na de voltooiing en het overschrijven van 
zijn Oorlogsgedenkschriften op 29 jum 1945 
had de kapelaan van Alveringen nog weinig 
om handen Wat hij die eerste maanden 
dan wel uitgevoerd heeft, zal wel altijd een 
raadsel blijven, daar alle betrokkenen inmid
dels overleden zijn Dat hij met echt onder
gedoken leefde, staat wel vast Hij bewoog 
zich tamelijk vrij en zijn aanwezigheid in de 
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Verschaeve aan de Aachener See, mei 1949 (foto's Verschaevlana) 

dekenij was vlug een publiek geheim voor 
een deel van de bewoners van het berg-
stadje. 

Na enige tijd ging zijn reeds zwaar op de 
proef gestelde gezondheid fel achteruit en 
kort na de eerste ontmoeting met Fraulein 
Hermine Erhart moest hij half november 
1945 in het ziekenhuis van Kreuzschwestern 
opgenomen worden. Een hartziekte, de voe
ten vol wonden, waterzucht en de voor hem 
eerder ongewone voeding maakten hem het 
leven zeer zwaar. Deegwaren en de in Tirol 
zo geliefde Knödel lustte hij niet. Aanvanke
lijk werd zelfs voor zijn leven gevreesd, 
maar tegen kerstmis zette het herstel zich 
door en op paaszaterdag, 20 april 1946 kon 
hij het ziekenhuis verlaten. Alhoewel het 
schrijnende heimwee naar Vlaanderen hem 
altijd zou bijblijven, brak er dankzij Fr. Erhart 
voor de bejaarde priester een vrij gelukkige 
periode aan. 

Wanneer we spreken over de vrienden
kring van C. Verschaeve in Hall moeten we 
wel een onderscheid maken tussen vrien
den en bekenden, waarmee hij meestal via 
Fr. Erhart in kontakt kwam en eerder toeval

lige bezoekers. We wezen er reeds op dat 
Verschaeve niet totaal ondergedoken leefde 
in Hall, maar toch zal deken Heidegger er 
zeker wel voor gezorgd hebben dat de (nu 
ook weer niet onopvallende oude) priester 
niet te zeer in de kijker liep. Hall was, net 
zoals Innsbruck, door de Amerikanen be
vrijd maar belandde later in de Franse be-
zettingssektor. Iets wat menig Tiroler nog 
erger voorkwam dan de bezetting zelf... 

BIJ KOEK EN KOFFIE 
Bij zijn aankomst in Hall kreeg Verschaeve 

een kleine kamer aan de noordzijde van de 
dekenij toegewezen. Bij zijn terugkeer uit het 
ziekenhuis ruilde priester Friedrich (Fritz) 
Pasquay zijn ruime kamer aan de zuidkant 
met de Vlaamse banneling. Eigenlijk was 
Fritz Pasquay de eerste vriend die Verschae
ve in Hall vond. Deze toen nog vrij jonge 
Silezische priester (Neustadt-Oberschlesien 
1905 - Waldkirch-Breisgau 1972) moest op 
4 februari 1945 uit Breslau vluchten voor de 
Nazi-dreiging en bereikte samen met zijn 

twee zusters Hall. De beide vrouwen vonden 
onderdak bij de gezusters von Schmuck. 
Fritz Pasquay ging aan de slag als koöperator 
(soort onderpastoor) in de dekenij Hall. 

De twee vluchtelingen in de pastorij sloten 
vrij snel vriendschap met mekaar. Beiden -
al was het dan ook om verschillende redenen 
- leefden ver van hun heimatland. Pasquay 
was bovendien zeer kunstzinnig aangelegd, 
wat Verschaeve geweldig beviel. Later 
schreef hij voor de Sileziër een teoretische 
verhandeling over beeldhouwkunst. Boven
dien was Pasquay ook een goedhartig mens, 
die de oudere, zieke kollega niet in de steek 
liet. Hij bracht de Vlaming ook in kontakt met 
zijn zusters en na zijn genezing werd Ver
schaeve door de gezusters uitgenodigd om 
bij koffie en koek de namiddag door te 
brengen. Het is dan ook een hele slag voor 
Verschaeve wanneer zijn vriend rond april 
1948 Hall verlaat en naar Marburg vertrekt. 
Weliswaar onderhouden zij nog een vrij druk
ke briefwisseling, maar eigenlijk is er in de 
pastorij nu niemand meer die zich met de 
bejaarde vluchteling bezighoudt. 
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Het best kan Verschaeve opschieten met 
koadjutor Hermann Blassnig (1911-1985). Dr. 
Hermann Blassnig, een overtuigd Tiroler en 
een uiterst bekwaam man, was jarenlang 
bedrijvig in de zielzorg in Jenbach en Hall om 
dan godsdienstleraar te worden aan het 
Gymnasium van Innsbruck. Voor Verschaeve 
was hij „de beste", waarschijnlijk ook om zijn 
intellektuele gaven. 

Na het vertrek van de fijnzinnige Pasquay 
had de Vlaamse banneling niet zo veel aan
spraak meer in de dekenij. Weliswaar wordt 
monsignore Heinrich Heidegger door ieder
een, die hem gekend heeft, beschouwd als 
een bekwaam teoloog, maar we wezen er 
reeds op dat de verstandhouding met Ver
schaeve na enige tijd verkoelde. Dr. Hermann 
Blassnig was een man met een brede ontwik
keling en heel wat kennnis van en zin voor 
liturgie, ook in haar uiterlijke vormen. Boven
dien werd hij bijzonder hoog geschat om zijn 
kunstzinnige aard. Fritz Pasquay koppelde 
goedhartigheid, vriendelijkheid aan een me
lancholische en zwaarmoedige natuur, Her
mann Blassnig daarentegen stond gekend 
om zijn rustig, evenwichtig karakter. 

Al de bewoners van de pastorij gingen 
samen aan tafel, maar zoals blijkt uit de 
briefwisseling met Fritz Pasquay zat Ver
schaeve hier enigszins vervreemd bij. Waar
schijnlijk gingen de gesprekken overigens 
veelal over plaatselijke aangelegenheden, 
waar hij als buitenstaander niet direkt bij 
betrokken was. Er werd bovendien nogal wat 
afgeroddeld, vooral door de jongere „onder
pastoors". 

Ook de cistercienserpater Stephan (Jo-
hann) Mayer vond in Hall onderdak, hij over
leed er op 13 oktober. Van e.h. Johann 
Sponring (Weerberg 1912 - Fulpmes 1988) 
weten we dat hij van 1947 tot 1954 koöpera-
tor was in Hall. Blijkbaar had hij weinig 
kontakt met de Vlaamse banneling, want hij 
komt zelden of nooit ter sprake bij gesprek
ken of in brieven. Ook over Hans Grünbacher 
(Innsbruck 1910 - Innsbruck 1989) is er 
weinig sprake, alhoewel hij het was die op 10 
november 1949 de doodaangifte van Ver
schaeve deed, twee dagen na zijn overlijden. 

Meer kontakt is er geweest met koöperator 
Josef Lambichler (Meidling-Wenen 1883 -
Wenen 1956). Verschaeve was echter op dit 
kontakt niet zo bepaald gesteld. Josef Lam-
blichler was een braaf en goed priester, 
steeds bezorgd om zieken en armen of op 
stap met zijn jeugdbeweging maar miste de 
nodige ontwikkeling om een werkelijk diep
gaand gesprek te voeren. Bovendien kwam 
hij soms opdringerig over. Misschien ken
merken de woorden van een oudere inwoner 
uit Hall, die Lambichler nog goed gekend 
heeft, de man het best: „Te schoon en te 
braaf om waar te zijn I". Blijkbaar oordeelde 
ook Verschaeve er zo over. 

Veel geestelijk kontakt van enig niveau had 
Verschaeve dus niet binnen de pastorij. Wel 
weten we dat hij tot tweemaal toe bezoek 
ontving van Vlaamse praemonstratensers op 

doorreis in de abdij Wilten (Innsbruck). Al
hoewel dit kontakt met het verre heimatland 
hem ontegensprekelijk veel vreugde bezorg
de, waren het toch eerder toevallige ontmoe
tingen. 

BURGERIJ EN A D E F 
Tot zijn blijdschap ontving Verschaeve ook 

bezoek uit Innsbruck, van mensen die op de 
hoogte geraakten van zijn verblijf in Hall en 
zijn faam als kunstenaar kenden. Op de 
eerste plaats was er Dr. Hermes Massimo 
(1915), lektor bij Tyrolia Verlag en groot 
bewonderaar van Verschaeve. Waarschijnlijk 
was het mede op zijn aandringen dat Ver
schaeve besloot zijn Jesus (1939) in het Duits 
te vertalen. Dit werk was nog niet voltooid in 
november 1949 en werd later voortgezet. Een 
nieuwe Duitse vertaling zou tenslotte bij Her
der Verlag in 1956 verschijnen. 

Met graagte zag de Vlaming uit naar het 
bezoek van Propst Josef Weingartner (Döl-
sach 1885 - Meran 1957), toen verbonden 
aan de St.Jakobsdom, de hoofdkerk van 
Innsbruck. Propst Weingartner was teoloog, 
kunsthistorikus en schrijver. Als kunsthistori-
kus was hij op meerdere terreinen thuis en 
was ondermeer in zijn jongere jaren één der 
baanbrekers om het Zuidtiroolse kunstpatri
monium op te tekenen en te beschrijven. In 
1921 werd hij in Wenen benoemd tot Gene-
ralkonservator des Denkmalamtes en do
ceerde tegelijkertijd kerkelijke kunst. Korte 
tijd later keerde hij naar Tirol terug en werd 
Propst van Sint Jakob. Hij heeft een groot 
aantal publikaties op zijn naam met onder
werpen die ook Verschaeve interesseerden: 
wereldlijke en geestelijke kunst, algemene 
werken over (Zuid-)Tirol en over religie. 
Propst J. Weingartner was ook muzikaal zeer 

begaafd en waagde zich zelf aan liederkom
posities. Het mag dus niet venwonderen dat 
het tussen beide mannen goed „klikte". 

Een andere, welkome bezoeker was pro
fessor Dr. Ignaz Zangerie (Paznaum 1905 -
Innsbruck 1987), een uiterst veelzijdig man 
vertrouwd met filosofie, geschiedenis, ger-
manistiek en aardrijkskunde. Zangerie was 
stichter en leider van het Katholische Bil-
dungswerk Tirols sinds 1946. Zijn begaafd
heid als redenaar en zijn diepmenselijkheid in 
de omgang waren haast legendarisch. Alhoe
wel sterk literair begaafd ontbrak het Zanger-
Ie echter aan tijd om zich echt met de letteren 
bezig te houden, wel verschenen er heel wat 
teoretisch-religieuze studies van zijn hand. 

De eigenlijke vriendenkring van Verschae
ve moeten we echter zoeken bij de burgerij 
van Hall en bij de lagere adel, die daar toen 
leefde. Dat juist deze twee standen de Vlaam
se banneling graag en vaak als gast verwel
komden of hem opzochten vleide zeker de 
altijd wat ijdele Verschaeve. Bovendien waren 
het uitgerekend deze twee standen die in 
Vlaanderen zo vaak op „dat kapelaantje" 
neergekeken hadden... 

Hoe was deze verhouding mogelijk gewor
den? We wezen reeds op de zeker niet 
onbelangrijke rol die Fritz Pasquay hierin 
speelde, maar nog heel wat belangrijker was 
de figuur van Hermine (Hermi) Erhart. Deze 
dame werd in 1912 te Eisenerz in Steiermark 
geboren, zij was 33 toen Verschaeve in 
Solbad Hall aankwam. Wij gingen met haar 
praten. 

Mija Proost 

V O L G E N D E W E E K 
Verschaeve ontmoet een onder
n e m e n d e barones 

Verschaeve met deken Heidegger en priester Pasquay (foto's Verschaevlana) 

WIJ - 18 FEBRUARI 1993 28 



BOEKEN 

MARK DE BIE SCHREEF 
EEN KROONTJESBOEK 

Met zijn roman Een Koningsjaar heeft 
toneelauteur Mark De Bie (Baardegem, 1939) 
nu ook een plaats veroverd tussen de grote 
vertellers van ons taalgebied. De Bie is vooral 
gekend om zijn TV-bewerking van De Para-
dijsvogels, een teaterstuk over Leopold I en 
De honden in het Zegekoor over het proces 
en de terechtstelling van Irma Laplasse. 

Het bedoelde jaar in de titel van de roman 
is 1950 en de koning Is Leopold ill rond wie 
toen een „kwestie" draaide. 

WEEMANSTAAL 
Het boek is in zondagen ingedeeld en 

vermeldt naast de datum het kerkelijk tema 
van die dag. Aldus is de roman een soorte-
ment kroniek geworden door een jongen, de 
elljarige Rik Pelgrims, minitieus bijgehouden 
en van boeiend kommentaar voorzien. 

Rik en zijn moeder, Liza Wouters zijn de 
twee centrale figuren, rond hen draaien klas
genootjes, buren, enkele op de vrouw verlief
de schoolmeesters, familieleden en een 
handvol dorpse figuren die hoe meer het 
verhaal vordert in voor- en tegenstanders van 
de terugkeer van de koning kunnen opge
deeld worden. 

Liza is weduwe, hoe haar man om het leven 
kwam wordt pas duidelijk op het einde van 
het boek maar het heeft alles met de oorlog te 
maken die dan nauwelijks vijf jaar achter de 
rug ligt. Liza heeft haar man na zijn dood niet 
mogen zien, voor haar is hij eigenlijk niet 
dood, zij weigert om naar zijn graf te gaan net 
zoals zij weigert om te spreken. Als ze dan al 
eens een woord zegt noteert Rik dat. „De 
laatste keer was op 14 februari." Maar zijn 
vreugde is getemperd. „Het heeft geen zin 
dat ik hoge verwachtingen koester: morgen 
zai ze weer zwijgen. Ik weet nu waarom. 
Omdat ze door te zwijgen nog inniger met 
vader verbonden is. Zwijgen wil zeggen: met 
hem verbonden zijn. (...) Maar vader is dood. 
Daar twijfelt niemand aan, behalve mijn lieve 
moeder De vrede zij met haar " 

Het lijkt er echter op dat „zwijgen niet kan 
verbeterd worden" want de relatie tussen 
moeder en zoon is zeer intens. De Bie slaagt 
er in deze met tederheid te tekenen. „Zwijgen 
wil ook zeggen: ik zie u gaarne. (...) Onze taal 
is een tweemanstaal. Niemand verstaat ze." 

De leefwereld van een kind beschrijven is 
een delikate opdracht en bijwijlen legt de 
auteur zijn personage té wijze praat in de 
mond. Maar doorgaans lost De Bie dat pro
bleem wel zeer handig op. Hij laat de jonge 

Met Een Koningsjaar bewees Mark De Bie dat hij een boeiend verteller is. 
(foto P. Van den Abeele) 

Pelgrims dagelijks in de krant {'t Vrije Volks-
bladj en in de weekbladen (Gazef van Aalst, 
Zondagsvriend) lezen en regelmatig beluis
tert hij het Gesproken Dagblad. Als de jongen 
woorden of begrippen niet kan vatten zoekt 
hij de betekenis in het verklarend woorden
boek op. 

OUD GOUD 
Rik Pelgrims is ook een sportfanaat, vooral 

de wielrennerij en het voetbal beroeren hem. 
Zijn favoriet is Nestje Sterckx, die moet het 
opnemen tegen de groten van zijn tijd: Cop-
pi, Bartali, Kubler, Brik Schotte, Louison Bo-
bet en natuurlijk tegen Rik Van Steenbergen, 

de regerende wereldkampioen. 
In het voetbal pendelen zijn simpatieën 

tussen Stade Leuven en Eendracht Aalst om 
uiteindelijk toch maar voor de ploeg uit de 
ajuinenstad te kiezen, zeker wanneer deze te 
Gosselies op schandelijke wijze door 
scheidsrechter Blavier van de ovenwinning 
wordt gehouden. Een emotioneel incident 
dat zich jaren later nog eens zou herhalen, 
maar dat kon Rik Pelgrims toen nog niet 
voorzien. 

Als pienter jongetje merkt de kleine Pel
grims veel zaken op, het geeft de auteur de 
gelegenheid om uit eigen herinnering te put
ten, zelf was hij in 1950 11 jaar. Alle liedjes, 
radioprogramma's, merknamen, religieuze, 
sociale en kulturele gebeurtenissen van die 
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BOEKEN 

ALBERT LEBBE, 
RELAAS VAN EEN DRAMA 

tijd worden aangehaald, soms van het goede 
te veel, maar wie wat nostalgisch van aard is 
komt zeker onder de bekoring van al dat 
„oud goud". 

PIË PISTOOL ~ 
Een Koningsjaar is vooral een politiek 

boek, niet alleen omdat de rode draad de 
kontroverse rond de terugkeer van Leopold III 
is maar omdat de onderhuids levende span
ningen die de repressie in het beschreven 
dorp heeft nagelaten bij tijd en wijle de kop 
opsteken. Zo is er de komst van de uit 
Limburg verbannen familie Moons waarvan 
de vader gekollaboreerd heeft. „Zwarte 
smeerlappen!", roepen de kinderen haar na. 
De familie wordt uiteindelijk weggepest. 

De Leopoldisten in het dorp worden aange
voerd door schoolmeester en plaatselijk 
CVP-voorzitter Hubert De Roeck, de tegen
standers door Pië Pistool, een stalinist. Pië 
Pistool mag Aalst niet meer binnen omdat hij 
een en ander heeft mispeuterd, na de oorlog 
heeft hij ook zijn wapen niet ingeleverd, hij 
dreigt er vaak mee, net zoals hij er nog 
regelmatig op uittrekt om hakenkruisen op 
gevels te schilderen. 

De roman nadert z'n hoogtepunt naar mate 
het referendum over de terugkeer van de 
koning dichterbij komt. Ondanks de uitslag 
ten gunste van Leopold houdt het verzet niet 
op, ook niet na verkiezingen waarbij de CVP 
de volstrekte meerderheid haalt. 

Wanneer de CVP-ministers zich onder druk 
van het Waals straatgeweld bij de abdikatie 
van de koning neerleggen is de ontgooche
ling in het katolieke Vlaanderen zeer groot. 
Minister Seghers deelt in de morgen van 1 
augustus 1950 op de radio het bericht mee, 
kwaad roept de kleine Pelgrims uit:„Laf-
aards!" En het kommentaar van meester Van 
Hout IS nog krasser:,,België, ontplof!" 

Het land raakt in revolutionaire sfeer, dan 
volgt het dodelijk treffen in Grace-Berleur en 
zonder het te willen luistert Rik Pelgrims het 
komplot tegen Julien Lahaut af. De Waalse 
KP-leider wordt enkele dagen later vermoord. 

De tweede draad door Een Koningsjaar is 
het verlangen van de jongen om zijn moeder 
te zien hertrouwen. Haar zwijgzame leven 
krijgt plots een dramatische wending waar
door ze beseft dat haar man echt dood is. 

Met Een Koningsjaar heeft Mark De Bie 
een boeiende roman afgeleverd, aan zijn 
vertellerskw/aliteiten hoeft niemand nog te 
twijfelen. Zijn ervaring als scenarist heeft hij 
hier ten volle kunnen benutten. Het boek is 
bovendien het relaas van een wel erg bewo
gen tijd, beleefd in een gesloten dorpsge
meenschap nog voor deze door het geweld 
van de jaren zestig werd opengooid. 

(mvl) 

- Een Konlngsjaar. Mark De Bie. Ultg. Dedalus, 
Antwerpen. 699fr. 258blz. 

Joost Linclau heeft het levensverhaal sa
mengesteld van een eenvoudige man uit 
Langemark, een volgeling van Joris van Se-
veren. Samengesteld, want het boek bestaat 
uit gesprekken waarin afwisselend de auteur, 
de man in kwestie en zijn echtgenote aan het 
woord komen. De man waarom het te doen Is 
heet Albert Lebbe. 

Feitelijk is het een eenvoudig verhaal, zon
der biezondere voorvallen of gebeurtenissen, 
indien er niet de repressie geweest was, 
waarvan Lebbe wegens zijn vlaamsgezind-
heid het onschuldig slachtoffer werd. Ik 
schrijf wel onschuldig vermits hij uiteindelijk 
vrijgesproken werd door de krijgsraad te 
leper. Het is geen uitzonderlijk geval, zo zijn 
er vele duizenden geweest. Wat in dit levens
verhaal belangrijk is en dramatisch is het 
relaas van de dood van Remi Verhalle, die 
samen met Albert Lebbe en anderen opge
sloten zat in een lokaal van het gemeentehuis 
van Langemark. 

De gebeurtenissen spelen zich af in sep
tember 1944, na de bevrijding. 

In de nacht van 7 op 8 september werd 
Remi Verhalle door een zekere Parmentier in 
de cel doodgeschoten. Deze Parmentier was 
een verzetsman en speelde de rol van gevan
genisbewaarder. Hij werd beschuldigd van 
moord, maar op 22 maart 1945 door het 
Assisenhof van West-Vlaanderen vrijgespro
ken. 

SEREEN 
Vanzelfsprekend hebben deze gebeurte

nissen bij de celgenoten van Remi Verhalle, 
die getuigen geweest waren van het drama, 
een sterk trauma nagelaten. 

De emoties komen terug boven bij Albert 
Lebbe wanneer hij dit alles vertelt. Hij zelf 
heeft nog tot 7 februari 1946 moeten wachten 
op zijn vrijspraak door de krijgsraad te leper 
en al die tijd in onzekerheid en angst geleefd. 
Nadien is hij in zijn gemeente een verdienste
lijk en geacht burger geworden. 

Het komt mij voor dat het overbodig is op 
dit boek verdere kommentaar te geven. Het 
spreekt voor zich zelf en geeft ons een sereen 
en beheerst relaas van de lotgevallen van dit 
slachtoffer van een blinde repressie. 

Het is niet zonder belang te vermelden dat 
dit boek deel I is van wat blijkbaar een reeks 
van studies moet worden over Langemark in 
de Vlaamse beweging 1914-1945. Indien dit 
opzet ook kan venwezenlijkt worden en er 

Albert Lebbe, getuige van een repres
siedrama 

nog publlkaties volgen kan aldus een interes
sante bijdrage geleverd worden over de ge
schiedenis van de Vlaamse beweging gezien 
aan de basis, in een welbepaalde gemeente 
van West-Vlaanderen. Het is een invalshoek 
van waaruit men de realiteit van dichtbij kan 
benaderen en tot een beter inzicht komen in 
wat de Vlaamse beweging betekende voor 
een lokale gemeenschap. 

F.v.d.Elst 

- Albert Lebbe in de Vlaamse beweging. Joost 
Linclau. Uitg. Vonksteen, Langemark. 470 fr. 
(port Inbegr.) op rek. 000-0463451-82 van J. 
Linclau, Westmeers 38, 8000 Brugge. 
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BOEKEN 

MODERN MOET POSTMODERN 

In zijn jongste boek Mondiale verantwoor
delijkheid vemoordt Hans Kung, de bekende 
specialist inzake oecumenische teologie, het 
belang van de oecumenische dialoog tussen 
de godsdiensten 

PARTNERSCHAP ~ 
We leven in een postmoderne wereld Op 

het moderne eurocentrisme volgt thans 
(postmodern) een polycentrische konstellatie 
van verschillende wereldregio s, op het kolo
niale tijdvak volgt een moeizaam ontstaande 
postkoloniale en postimpenalistische samen
leving , op ekonomisch gebied evolueren v^e 
naar een postkapitalistische en postsocialisti-
sche ekonomie, inzake sociale politiek groeit 
een postindustrieel model dat dienstverle
ning en kommunikatie centraal stelt, van 
patriarchaal maatschappelijk patroon evolue
ren we in gezin en beroep naar een postpatri-
archale toestand gekenmerkt door partner
schap , de zich meldende postideologische 
kuituur - Kung had ze beter posttraditioneel 
gedoopt - is pluralistisch-totaal gericht, reli
gieus gezien stevenen we af op een postkon-
fessionele maatschappij die een echte inter
religieuze wereld toont de ontwikkeling van 
een multikonfessionele oecumenische we
reldgemeenschap 

Meteen zijn relativisme, indifferentisme en 
syncretisme in de laatste zinsnede reeds van 
de hand gewezen Oecumene heeft te maken 
met „verbinden" en met „multi" 

Deze verschuiving brengt ook een veran
dering van waarden mee 

De waardenvrijheid van de wetenschap 
komt meer en meer op de helling te staan 
Venwacht wordt een etisch verantwoord we
tenschappelijk projekt, de technokratie moet 
omgebogen naar een technologie ten bate 
van de menselijkheid van de mens, de pro-
duktie en de distributie moeten ingebed wor
den in de ekologische mogelijkheden van de 
planeet, een ekonomie van het genoeg voor 
iedereen 

Kung, die een veellezer is, een kreatief 
denker en een deskundige van formaat, daar
enboven met de pen van een joernalist, 
schrijft het met steeds zo precies Zijn totaal
visie IS echter onmiskenbaar de juiste, voor 
wie durft hopen De moderne waarden ijver, 
rationaliteit, orde, grondigheid, stiptheid, 
nuchterheid, prestatie en doelmatigheid wor
den met verworpen, maar opnieuw geïnter
preteerd vanuit het besef van een moederlijke 
aarde en het menselijk humanum Het mo
derne moet geaffirmeerd worden in zijn hu
maan gehalte, genegeerd worden in zijn 

mens- en aarde-vermetigende trekken en 
getranscendeerd naar een „nieuwe, gediffe
rentieerde, pluralistisch-holistische synthe
se" die defragmentenng van het wereldbeeld 
en van onze wetenschappelijke aanpak over
stijgt 

De lezer herkent in zulke opsomming ge
makkelijk de vraag naar wat sommigen het 
personalisme of het integraal-federalisme 
noemen, een perspektief dat met op liberalis
me rijmt 

SPEERPUNT 
Zonder dit hegeliaans geformuleerd we-

reld-ethos, gegrond op het ekologisch begre
pen humane, is er geen overleven Elke 
religie moet menselijk „goed" zijn, en is 
bijgevolg aan datzelfde etisch kriterium ge
bonden Daarbij komt de trouw aan de eigen 
oorsprong van elke religie en de herkenning 
van de geest van de eigen oorsprong in de 
andere religies Veralgemeend zijn dat de 
drie maatstaven bij een interreligieuze dia
loog, die geen vervlakking is, en evenmin 
verraad ten opzichte van ieders eigenheid 
Alle groepen moeten die dialoog aangaan 
hoe komt men immers tot vrede, wanneer 
men het religieuze bij de andere mens en bij 
zichzelf met kennen w i l ' Wie het religieuze 
uitsluit bereikt de konkrete mens, de situatie 
met Het voorbeeld van het Nabije Oosten 
illustreert dit inderdaad duidelijk De gods
diensten zouden er de speerpunt van de 
dialoog en van de vrede kunnen zijn 

Hans Kung geeft het belang van die dia
loog zo aan geen vrede onder de volken 
zonder dialoog tussen de godsdiensten 
Geen vrede onder de godsdiensten zonder 
dialoog tussen de godsdiensten 

M.C. 

- Mondiale verantwoordelijkheid Aanzetten 
voor een verbindende ethiek Hans Kung Uitg. 
Kok Kampen/Altiora Averbode 1993, 177 biz. 

BIJ een herdruk raden wij volgende elementen 
aan bIz. 112 „enerverend" moet wellicht opwin
dend z\]n, bIz. 116 het „achtste" pad moet het 
achtvoudige pad zijn Voetnoot 35, 'n aanval op 
D. Solle, IS weinig zelfkritisch Tenslotte zal H. 
Kung ook al in andere tuintjes geplukt hebben 
zonder bronvermelding, hoe goed bedoeld ook. 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

De stem van 
Jan De Corte 

De omstreden akieur Jan De Cone kw am bij de \ once 

\ert.ieDngen loevallis m hei parkmenl lerechl \ u li zijn slem 

indeKamerbepalend\oordestaalshenorTmn'' KeniDe 

Cone iels ^ an poliuek ^ Heeft hij er een mening o\ e r ' Een 

iniemett deze \^eek in Knack 

Sterke frank 
Sinds hij aan de Duilse mark is gekoppeld is de Belsische 

frank een zogenaamde sterke munt Maar is dal wel zo "oed 

\ oor onze industne '̂  Er zijn ondernemers die pleiten \ oor een 

ander mumbeleid Deze week in Knack 

Malcolm X en 
Bill Clinton 

Bill Clinion is president \an een land i^aann de kleuren en 

ficurcn met meer \ en a"en in een "ehcel maar elk \ oor zich 

blij\en waizezijn CherMdicolm \ en hoe de \ erenigde 

Staten stilaan de Lileen\allende Staten worden het tweede 

deel vaneen reeks o\er ^menkavandaas 

Hcerr e-etj 

Mode dit is Belgisch 
De ontwerpster Lie\ereen "oede weekend film dan een 

meesierweri \ol pretentie • DL confektionair Met imaoo 

houden wij ons mei bezio • De desmer Een\oud \Taa2t \eel 

aandacht • De kracht \an de Belgische mode in een noledop 

• Filozofie en illustraties deze week in Mode dn is BeMsch 

Met In bijlage 

TXLENT 
de betere 

personeelsaanbiedingen 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKEWOENSDAÏÏ^ 

TE KOOP 
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TENTOONSTELLING 

FOTO-EKSPERIMENT UIT PERU 

\ 

Tot zaterdag 21 februari loopt in het Kul-
tuurcentrum De Pianofabnekte Sint-Gillis een 
tentoonstelling over de Peruaanse volksfoto
grafie onder de strijdlustige titel „Viva el 
Peru, Carajoi (Leve Peru, verdorie >] Het 
gaat om foto's die tot stand kwamen onder de 
beschermende vleugels van TAFOS of de 
Talleres de Fotografie Social Het zijn foto-
ateliers gegroeid uit verenigingen van boe
ren, arbeiders, studenten en buurtbewoners 
die aan „sociale fotografie" doen Dat houdt 
in dat men sinds 1986 tientallen Peruaanse 
mijnwerkers, boeren en krottenwijkbewoners 
rond Lima een fototoestel in de hand duwde 
met als opdracht de hen omringende werke
lijkheid te fotograferen Veel instrukties kre
gen ze met, een eenvoudige uitleg over de 
werking van het apparaat uitgezonderd Het 
werd een openbaring, zowel voor de nieuw
bakken fotografen als voor de buitenwereld 
die ongewone foto's onder ogen kreeg 

De foto's van deze volksfotografen hebben 
een verrassende uitwerking op de gewone 
mensen Het geeft hen plots de kans in een 
oogopslag vlijmscherp een inzicht te verwer
ven in hun leefsituatie En biedt hen tevens de 
mogelijkheid om lang opgekropte gevoelens, 
ideeën en verlangens uit te drukken De foto's 
worden nu reeds als basismateriaal gebruikt 
in het dagondenwijs Daarenboven wilde TA

FOS de eenzijdige beeldvorming over het 
Zuiden gekontroleerd door de machtige me
dia uit het rijke Noorden doorbreken Dat 
lukte overduidelijk, TAFOS geniet internatio
nale faam vooral door de samenwerking met 
de Britse krant 777e Guardian en met News
week 

VOLKSE BEELDTAAL 
Gestart in 1979 groeide TAFOS uit tot een 

nationale volksbeweging met acht ateliers 
verspreid over verschillende kleine gemeen
schappen in sloppenwijken en afgelegen 
bergstreken Er werd vertrokken vanuit de 
bekommernis dat er in de volksedukatie een 
groot tekort bestond aan materiaal waarin 
boeren, mijnwerkers, bewoners van sloppen
wijken enz hun eigen situatie en zichzelf 
konden herkennen De Peruaanse media 
hebben immers nooit de problemen van de 
gewone man en vrouw op een gepaste 
manier belicht Slechts zeer uitzonderlijk ko
men de betrokkenen zelf aan het woord om 
hun situatie of problemen te verduidelijken 
Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking (NCOS) steunt TAFOS sinds 
1990 

Vooral in de uitbouw en het funktioneren 
van het centrale archief Zodat het materiaal 
snel kan worden teruggevonden en in opti
male omstandigheden bewaard kan blijven 
De investeringen behelzen verder vooral de 
aankoop van fotomateriaal en gerief voor het 
fotolaboratorium en de personeelskosten 

De tentoonstelling is geen verzameling 
foto's-in-lijstjes, maar is opgevat als een in
stallatie waarin de foto's een plaats krijgen 
binnen de volkse beeldtaal affiches met hun 
tipische schreeuwenge grafiek, religieuze 
vlaggen, maskers, kledij, tekstiel enz 

De tentoonstelling omvat 195 foto's, onder
verdeeld over 10 tema's de mijnwerkers van 
de Andes, Lima - stad van kontrasten, 
volksorganisaties tussen armoede en ge
weld, Chica-Kultuur, de weg naar het infor
mele (ekonomie), de strijd voor leven en 
hoop, boerengemeenschappen en Cuzco -
stad of ansichtkaart' De tentoonstelling 
wordt zaterdag 20 februari met een festival-
dag, muziek, dansstages en een koncert 
besloten 

Peter Desmet 

- TAFOS: De Pianofabriek, Fortstraat 
35a, 1060 BrusseL 02/538.09.01. 
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VADER EN ZOON CHRISTIAENS 
Vader en zoon die er dezelfde eenzame 

artistieke aspiraties op nahouden in onze 
literatuur zijn ze alvast op de vingers van een 
hand te tellen, zeker wanneer talent onmis
kenbaar moet aanwezig zijn In de voetspo
ren van vader (of moeder) treden schijnt meer 
weggelegd voor sportlui, het meest frappante 
voorbeeld is momenteel bij ons in volle ek-
spansie de grote Eddy Merckx die zijn 
bloedeigen zoon vooralsnog op prille wijze 
furore ziet maken in de wielerpelotons Om 
terug te keren naar het literair domein de 
kwalitatief sterkste Vlaamse vader-zoon-kom-
binatie zit wellicht verscholen in de linsche 
tandem André Gerard en Dirk Christiaens 

POEZIE-VERTALER 
Vader A G Christiaens die in 1989 op 84-

jarige leeftijd is overleden, debuteerde in de 
jaren dertig als dichter en prozaïst en behaal
de o m de Prijs van de Vlaamse Poezieda-
gen 

Zijn zoon Dirk, die vorig jaar vijftig werd, 
debuteerde dertig jaar later met de dichtbun
del Seinen (1962) en werd net als zijn vader 
met de Prijs van de Vlaamse Poeziedagen 
bekroond, (in 1968, twee jaar later viel deze 
eer hem nogmaals te beurt) Er kan hier dus 
duidelijk worden gewag gemaakt van een „in 
de voetsporen van"-situatie Of de zoon die 
voor een flink stuk in de kreatieve lijn van zijn 
vader werkt 

Uitgerekend vader Christiaens heeft heel 
wat literatir werk verricht „in vreemde voet
sporen" dit IS trouwens de titel van zijn in 
1981 verschenen vertaalde gedichten waarin 
een Engelse, Franse en Duitse suite van 
telkens een twintigtal gedichten waren opge
nomen 

Want A G Christiaens was een uitstekend 
vertaler van poëzie en daarnaast ook auteur 
van diverse dichtbundels Marnix Gijsen had 
het in 1937 bij de bespreking van twee 
nieuwe Chnstiaens-bundels met zo begrepen 
op deze poëzie, hij zag Christiaens voor zijn 
deel „liever zijn levendig en flitsend proza 
schrijven" Al had dezelfde Gijsen het een 
paar zinnen verder over „de speelsheid en 
gevatheid die Christiaens in zijn politieke 
moralisatie" aan de dag wist te leggen (vervat 
in zijn merkwaardig gedicht De Vlamingen) 
Maar zo komen wij opnieuw bij de vertalingen 
van A.G Christiaens 

VER VAN VREEMD 
Eind vorig jaar is bij het Gentse Poeziecen-

trum een nieuwe bundeling vertalingen ver
schenen, onder de titel Ver van vreemd Deze 
bundeling werd samengesteld door zoon 

Dirk, die trouwens een meer dan voortreffelijk 
en vooral trouw behoeder en verzorger is van 
de literaire nalatenschap van zijn vader 

In Ver van Vreemd kan je opnieuw een 
Engels-Frans-Duits drieluik vinden, net als in 
In vreemde voetsporen En bepaalde grote 
namen uit de wereldliteratuur treden in beide 
vertaalwerken aan, bijv W H Auden in het 
Engels Label, Stephane Mallarmé in het 
Frans Intermezzo en Gottfried Benn in het 
Duits HUIS 

A G Christiaens bewijst hier eens te meer 
uit het goede vertalershout gesneden te zijn 
Wellicht zijn de voormelde kwalrfikaties van 
Marnix Gijsen uit 1937 voor een deel van 
toepassing op deze vertalingen levendig, 
flitsend, speels en gevat A G Christiaens 
zorgt immers voor geen dor akademisch 
vertaalwerk, de door hem vertaalde poëzie 
krijgt de autentieke glans van het oorspron
kelijke gedicht mee 

De keuze die hij maakte is overigens ook 
met mm naast klassieke namen als Walter 
Scott, Prevert en Rilke, laat hij ook eigentijdse 
dichters als William Cliff en Enzensberger 
aantreden Van deze laatste is het sublieme 
vers Laatste Wilsbeschikking opgenomen. 

Metselaars die literatuur lezen of poëzie, ze 
lopen met dik Metselaars die bovendien nog 
boeken schrijven, dat zijn al helemaal uitzon
deringen Ralf Rothmann is zo'n uitzonde
ring Op 38-jarige leeftijd verbaasde hij de 
Duitse literaire wereld met z'n debuutroman 
Stier 

In deze sterk autobiografische roman ver
telt Rothmann over een jongeman die aan 
een hels tempo z'n jonge leven opbrandt 
Rothman roept het beeld op van een vecht-
stier, pure kracht die tot alles in staat is' En 
schoonheid' Hij dendert als een halfgod door 
het strijdperk en is na een kwartier morsdood 
l\Aaar in dat kwartier ( ) , in die korte tijd is 
heel het leven samengebald, wordt de gloei
end hete arena het centrum van alles wat 
bestaat dans en dood, oorlog en poëzie, 
afschuw, glans en gratie smelten daar bene
den samen tot een schitterende kern En 
uiteindelijk blijft er mets anders over dan een 
bloedvlek in het zand (biz 173) 

Kaï belandt in de bouw, waar hij al snel 
geïsoleerd wordt omdat hij zich vreemd ge
draagt hij leest boeken, zet geen grote 

een gedicht met een autenticiteit en oer
kracht om u tegen te zeggen 

MEANDER 
Dirk Christaens is net als zijn vader geen 

veelschrijver Van hem verschenen tot op 
heden een achttal dichtbundels en een 
bloemlezing, dit over een periode van zowat 
dertig jaar Dit publiceren-met-mondjesmaat 
maakt het de lezer van zijn poëzie gemakke
lijk om de evolutie van zijn erk duidelijker te 
volgen Daar waar een hermetische en ver
vreemdende denk- en gevoelswereld in zijn 
vroeger werk primeerden, treedt nu een 
steeds minder abstrakt en duidelijker beeld 
naar voor van wat de dichter met zijn poëzie 
aan ideeën, gevoelens en sfeer te bieden 
heeft 

In de eerste reeks van de pas verschenen 
bundel IfJIeander worden een zestal gedich
ten bij schilderijen van o m Margritte en 
Chagall „geplaatst" Dat lijkt alvast zo te zijn, 
dit kan worden opgemaakt uit de twee ge
dichten die naar de voormelde grote namen 
venwijzen Vooral het Chagall-gedicht Zelf-

mond op, en is soms zo naïef dat de kollega's 
hem verdenken de draak met hen te steken 
Na een onverkwikkelijke maar magistrale rat-
tenhistorie ontsnapt Kaï aan de sleur van het 
bouwvakkersbestaan Op zoek naar innerlij
ke vrijheid raakt hij verzeild in een subkultuur 
vol alkohol en drugs rond de kroeg Blow up 
HIJ komt in de ban van een spannende vrouw 
uit de betere kringen en haar moeder Na de 
teloorgang van het kafee en de uitbaters die 
voor Kaï intussen vrienden werden, begint hij 
in een hospitaal als ziekenverpleger De dood 
loert er steeds om het hoekje, maar ook een 
schitterende nieuwe wereld Kaï ontmoet een 
jonge arts die hem inwijdt in literatuur, kunst, 
muziek en kuituur 

Rothmann's roman noemt met alleen stier, 
hij draaft ook als een losgeslagen beest 
verder, in een virtuoze stijl die geen moment 
verveelt Heerlijk dat zo'n brok talent nog uit 
de hemel kan vallen 

(Pdj) 

- stier Ralf Rottimann. Ultg. De Arl>elderspers, 
Amsterdam, 1992, 287 bIz, 900 fr 

EEN STIER ONTDEKT 
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portret \s een sterk stukje liriek Ook al ken je 
het schilderij met, toch weet de dichter via zijn 
tekst een perfekt sfeerbeeld op te roepen van 
de pikturale denk- en gevoelswereld van 
deze grote Franse schilder van Joods-Russi-
sche origine Maar Christiaens komt nog tot 
een rijker en perfekter samenspel van poëzie 
en schilderkunst in de tweede reeks Winter
landschappen waar hij uitgaande van een 
paar beroemde winterdoeken van de Breu-
gel-familie tot juweeltjes van beschrijvende 
poëzie komt Hij schuwt daarbij het lirisch 
inzoemen op details met • dit procédé zorgt 
voor een haast natuurgetrouw te noemen 
sfeerbeeld dat verbaal wordt opgewekt via 
het werk van de oude Meester 

Deze duidelijke poëtische taal wordt door 
Christiaens ook in de derde reeks Sluikstor
ten, gehanteerd Deze gedichten doen hele
maal met meer denken aan zijn poëzie uit 
bijv Tuin van huid (1969) of Damascus 
(1972) Hier spreekt de duidelijke stem van 
een al even duideijk verstaanbaar dichter die 
in een paar korte zinnen een ganse gedach-
tenwereld oproept Het gedicht Regenen is 
vier versregels en twee zinnen lang, voldoen
de om haarfijn het logge regeerapparaat op 
zijn plaats te zetten „Zij zitten als spinnen in 
kabinetten / en heersen over het land / Wij 
eten uit hun hand / en proven corruptieve 
excrementen" (biz 26) Of het speelse, haast 
nostalgisch te noemen gedicht Vormen waar-
in de vader aan zijn zoon tracht duidelijk te 
maken hoe je de Imker- van de rechterschoen 
kan onderscheiden (bIz 29) In de vierde en 
laatste reeks Schaduwen, is de doodsge
dachte nooit ver weg en dit met alleen in de 
twee in memonam-gedichten In Le Barroux 
hoor je krekels „hun instrumenten scherpen 
voor het graf", in het gedicht Lamp heeft 
Christiaens het over de „Lege lamp, dode 
lont / maakt dood hout / maakt geen werk / 
van dood dennenhout", in M/sf laat hij,,Slier
ten van mist / als sporen / van verspilde 
levens / over grijze vijvers" slingeren en in het 
laatste gedicht van de bundel De appel en de 
boom wordt de dood in de laatste zin ten 
tonele gevoerd Met de bundel Meander 
komt Dirk Chnstiaens, meer dan tien jaar na A 
fonds perdu (1982) in een frisse, andere 
gedaante naar zijn lezers toe Zijn sober en 
haast ascetisch te noemen taalgebruik van 
weleer, gebouwd op ekspenment en herme-
tisme, heeft de plaats geruimd voor bij mo
menten zeer heldere beelden die aan een 
rijke en klare inhoud vorm geven 

Deze Chnstiaens is ons liever dan de 
dichter van Atoll (1967) of Embryonaal 
(1967) 

Of hoe een dichter na 25 jaar een tast
baarder iemand wordt, een menselijk ge
daante gegroeid uit de ekspenmentele zoek
tocht 

W.V. 

NICOLAS GOMBERT EN 
HET AVONTUUR VAN 
DE VLAAMSE POLYFONIE 

- Ver van Vreemd. A.G. Christiaens 398 fr. 
- Meander. Dirk Christiaens. 498 fr 

Uitg. Gentse Poëziecentrum, 1992. 

Vakmensen hebben vaak de neiging te 
schrijven voor hun eigen kringetje, in een taal 
die eerder hindernis dan uitnodiging vormt 
Af en toe komt als een ware verademing een 
boek uit de hemel gevallen dat een specifieke 
materie behandelt en toch begrijpelijk is Paul 
Van Nevel schreef er zo een over onze 
polyfonisten Hij doet dat zo eenvoudig en zo 
klaar dat elke oningewijde de stof met alleen 
begrijpt maar er bovendien door gefasci
neerd IS 

Vroeger waren de Vlaamse polyfonisten 
voor ons de „souterliedekens" van Clemens 
non Papa, het van heimwee doordrenkte 
Innsbruck, ich muss dich lassen van Heinrich 
Isaac, de namen van Gilles Binchois, Guillau-
me Dufay en Oriandus Lassus, en een motet 
van een zekere Nicolas Gombert dat we ooit 
met het Aalsters mannenkoor Pro Musica 
hadden gezongen voor een provinciaal koor-
zangtornooi 

GROOT EN GROOTS" 
Vroeger vormden de Vlaamse polyfonisten 

voor ons een school als de Vlaamse Primitie
ven Maar intussen weten wij dat, afgezien 
van de sfeer van wijding en sereniteit, men
sen als Van Eyck en Van der Goes anders 
geaard zijn 

Na het lezen van het werk van Paul Van 
Nevel zijn wij de Vlaamse polyfonisten anders 
gaan bekijken 

De auteur hangt eerst een boeiend beeld 
op van het muzikale landschap rond Gom
bert „Er was een tijd dat Vlaanderen groot 
was en groots Groot omdat onze horizon 
verder reikte dan de huidige grenzen, groots 
omdat we onze musici uitvoerden (of lieten 
schaken)", zo begint Paul Van Nevel Woor
den die WIJ alleen maar kunnen beamen als 
WIJ ons herinneren hoevel mensen zich ver
dringen rond Van der Goes' Aanbidding der 
herders in het Uffizi van Firenze, en hoeveel 
doeken van de hand van een zekere Juan de 
Flandes wij zagen in kerk en paleis op onze 
tocht naar Compostela 

Van Nevel schetst de sfeer binnen en de 
samenstelling van de koren, en de wedijver 
tussen de verschillende katedraalkoren en 
hofkapellen Hij tekent het beeld van de mens 
achter de polyfomst, verblijvend aan buiten
landse hoven, waar hij in de regel - zoals 
Bach later - de funktie van zanger, zang

meester, cantor en komponist kombineerde 
HIJ wijst op de nsiko's die hij liep, de harde 
leerschool, het langdurige reizen, het heim
wee, de ademnood, het gevoel opgebrand te 
zijn 

GOEDE WIJN 
In het tweede deel haalt hij in close-up de 

figuur van Nicolas Gombert naar voor, opge
leid aan een katedraalschool, leerling van 
Josquin Desprez, in dienst van Karel V, goed 
betaald, maar zonder ademruimte, zoals 
blijkt uit een reis die hij maakte vanuit Toledo 
over Italië, Oostenrijk, Duitsland, de Neder
landen en zo terug naar Barcelona (duur 
ongeveer vier jaar) Zijn lange tocht in dienst 
van de keizer gaat over m een witte vlek en 
eindigt met een prebende in Doornik 

In het derde hoofdstuk gaat Van Nevel in 
op wat Gombert zo apart en zo uniek maakt 
Met overzichtelijke schema's legt hij ons uit 
hoe ongineel Gombert was in zijn imitatie
techniek en zijn cadensvorming 

Tenslotte graaft hij wat dieper in zeven 
werken van Gombert Daarbij wil hij de luiste
raar met als een kind bij de hand nemen, 
maar hem eerder onbevangen doen luiste
ren, omdat, zo zegt de auteur op bIz 91, 
„men geen sommelier moet zijn om een 
goede wijn te kunnen smaken" 

Dit boek IS onalledaags om zijn klare taal, 
zijn ironie ook, zijn anekdoren, zijn citaten, 
zijn illustraties (bIz 74 bv toont een bladzijde 
uit een prachtig handschrift met de acht 
magnificats van Gombert), zijn verklaringen 
voor begnppen die we als gemeengoed han
teren maar die we zelf met precies kunnen 
omschrijven (als daar zijn cantus firmus, 
parodiemis, en polyfonie), maar in de eerste 
plaats omdat hij een fascinerend portret bor
stelt van een boeiende tijd met boeiende 
kompomsten 

WDB 

- Nicoiias Gombert en het avontuur van de 
Vlaamse polyfonisten. Paul Van Nevel. Uitg. Libri 
iMusicae, Wolvertem. 595 fr. 
- CD Nicolas Gombert (c 1500-C1557) Muzrek 
aan het hof van Karel V (motetten, chansons, 6-
stemmige mis, Regina Caeli en Magnificat Se
cundi Tom) bij Som -i- reeks Vivarte SK 48 249. 
795 fr. 

Boek en CD samen: 1.275 fr. 
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DE GOUDEN SCHOEN 
SPEELT IN ITALIË 

D
E nationale ploeg onderlijnde in 
Nicosia haar meesterschap in 
de kwalifikatlereeks. Met twaalf 
op twaalf mogen de Rode Dui
vels zich ook al bijna matema-
tisch in Amerika wanen. Er kan 
niets meer misgaan. Bovendien 
wint de mening algemeen veld 
dat een nieuw internationaal ta
lent in aantocht is: Michael 
Goossens, de negentienjarige 

spits van Standard, voedt de stoutste dro
men. Hij is een geboren spits, snel, vaardig, 
gedreven. Hij wordt op Sclessin met liefde 
gekoesterd. Hij moet de Rouches op de half 
lange termijn opnieuw naar de nationale en 
internationale top voeren. Velen achten hem 
daartoe bekwaam. Ook Paul Van Himst. De 
bondscoach liet hem in Cyprus alvast als A-
internationaal debuteren. Michael, die zijn 
eerste voorzetten uitdeelde bij de blijkbaar 
onvolprezen jeugdschool van Seraing, 
mocht twee minuten voor tijd inkomen voor 
Enzo Scifo. De toptalenten losten elkaar af. 

OPSTEKER 
De match in Nicosia stelde op zichzelf 

natuurlijk niet zoveel voor. De tegenstander 
woog te licht. Dat was vooraf geweten. Maar 
de klus werd wel vakkundig geklaard. Van 
Himst heeft blijkbaar greep op zijn Duivels. 
Hij voert inderdaad een doorzichtige selek-
tiepolitiek. Hij doet zich niet geleerder voor 
dan hij is. Hij spreekt de echte voetbaltaai 
en de overbetaalde sterren van ons calcio 
schijnen dat nog te waarderen ook. Des te 
beter. Gevolg van de jongste overwinning is 
ook dat men nu volop kan beginnen met de 
voorbereiding van de eindronde in de Ver
enigde Staten. De kandidaat-sponsors zal 
eerstdaags vermoedelijk een „prijskaartje" 
worden toegestuurd en de eerste verken
nende delegaties zullen de vliegtuigtickets 
boeken want er kan nu echt niets meer aan 
het toeval worden overgelaten. 

De prestaties van de nationale ploeg zijn 
inderdaad een welgekomen opsteker voor 
de belaagde voetbalbond. De boude uit
spraken van professor Blanpain zijn de bo
bo's uit het glazen huis duidelijk in het 
verkeerde keelgat geschoten. De hele of 
halve aantijgingen van minister Tobbackk 
worden nog net geslikt omdat het nu een-> 

maal kwaad kersen eten is met zo'n zwaar
gewicht. Men houdt binnenlandse zaken nu 
eenmaal beter te vriend dan te vijand. Voor
al met het oog op de eventuele aanrekening 
van de alsmaar hoger oplopende kosten 
van ordehandhaving rond de velden. 

En daar bovenop komen dan nog rekord-
boeten van de Uefa, trainersontslagen en 
krantentitels als „Wanbeleid in het Astrid-
park". Ook de zaak Desloover-Lozano is 
nog niet van de baan. Indien het Antwerpse 
Hof van Beroep de eisen van de gewezen 
Anderlechtvedette ondersteunt tikt er een 

We weten het al lang, we hebben 
er nooit aan getwi|feld maar het 
doet toch deugd wanneer het op 
geregelde tijdstippen door feiten 
wordt bewezen: 's lands enige 
echte Gouden Schoen speelt in 
Italië. Enzo Scifo, voor wie de 
zichzelf onfeilbaar wanende Rik 
De Saedeleer destijds zo weinig 
geduld en begrip wilde opbren
gen, is in aanleg, bedrevenheid 
en voetbaiintelligentie twee klas
sen sterker dan gelijke welke an
dere Rode Duivel. Dat werd in 
Cyprus nogmaals overvloedig 
bewezen. De spelmaker van Tori
no legde voettiaidwerg Cyprus in 
de aanvangsminuten over de 
knie en sloeg hem beide billen 
rood. 

heuse tijdbom onder de voetbalsport. We 
kennen er die voor minder een pint zouden 
drinken... 

DOOR HET OOG 
VAN DE NAALD 

Club Brugge is vorige week de dans ont
sprongen. De Uefa herzag de aanvankelijke 
strafmaatregelen die tegen Club werden uit
gesproken naar aanleiding van de rellen 
tijdens de Europacupmatch in Marseille. We 
bekennen eerlijk dat we de redenering van 

Scifo: dé man bij de Rode Duivels... 
(foto vum) 

de hoge omes in Zwitserland maar moeilijk 
konden volgen. Het gaat wel heel ver wan
neer een klub moet opdraaien voor wange
drag van zogeheten supporters in den 
vreemde waar anderen verantwoordelijk zijn 
voor de ordehandhaving. 

Club hoeft tegen de Glasgow Rangers 
dus niet te voetballen met gesloten deuren. 
Daartegen zou overigens ook het marke
tingbureau Team, dat de Champions Lea
gue voor de Uefa kommercialiseert, grote 
bezwaren hebben gehad... Toch moet Club 
om en bij de zes miljoen boete betalen en 
dat blijft enorm veel. Het gaat hier immers 
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KOMEN EN GAAN DOET PIJN... 

De gebroeders Patrick (links) en Bruno Versaevel leerden voetballen bij 
Lokeren. (toto vum) 

om een rekordbedrag. Toch pleitte men 
zich op Olympia gelukkig. Het allerzwaarste 
verlies werd vermeden... Twee derden van 
de voorgerekende ontvangsten konden als
nog worden gered. 

Minister Tobback zal het allemaal vanop 
afstand met aandacht hebben bekeken. Hij 
houdt zich de voorbije maanden opvallend 
met „de materie" bezig. Hij trapte al veel 
heilige huisjes in. Zo pleitte hij onlangs te
recht voor een terugkeer naar zondagmid
dagvoetbal. De ordehandhaving zou dan 
gemakkelijker en goedkoper kunnen wor
den gewaarborgd en... het voetbal zou te
rugkeren naar zijn bronnen. Er was inder
daad een tijd - en we herinneren hem ons 
nog goed - dat zaterdagavondwedstrijden 
hoge uitzondering waren. Iedereen gelijktij
dig om drie uur aan de aftrap. Het heet dat 
de invite's in de loges en de business seats 
met deze gang van zaken niet zouden ge
diend zijn maar hoeven hun belangen (?) 
nu werkelijk op al de rest te primeren ? 

De herkenbaarheid van de voetbalsport 
zou door een algemene terugkeer naar 
„zondagnamiddag" spektakulair toenemen. 

Flandrien 

Vorige week is Aimé Anthuenis uit eigen 
beweging opgestapt als trainer van SK Loke
ren. Hij nam zijn besluit na brede gedachten-
wisseling met het bestuur. De gewezen spe
ler van Daknam was de derde oefenmeester 
die dit seizoen de bons kreeg (of vroeg). Berx 
van Lommei en Perusovic van Anderlecht 
gingen hem voor. De kop en de staart van de 
algemene rangschikking blijken dus bijzon
der kwetsbare oorden te zijn. 

Aimé Anthuenis was en blijft een algemeen 
gerespekteerd trainer. Hij is een vakman die 
zijn werk met ernst en toewijding probeert op 
te knappen. Lokeren was altijd zijn klub. Hij 
beproefde wel kort zijn geluk bij Sporting 
Charleroi maar de Italiaanse sferen, euforie 
en wanhoop slapen op Mambourg door
gaans in hetzelfde bed, lagen hem niet. 
Anthuenis werkt liever in tjescheidenheid. Hij 
is geen mediafiguur. Hij is een man van 
cijfers, feiten, konklusies. Hij had er trouwens 
zelf voor gewaarschuwd. Niemand kan jaar
lijks zijn betere spelers blijven verkopen. Dat 
moet vroeg of laat slecht aflopen en in 
Lokeren dreigt het dit seizoen de verkeerde 
kant uit te gaan. Omdat de kern niet breed is 
en niet overloopt van talent, omdat het geluk 
de Waaslanders meer dan eens in de steek 
liet. De optelling van soortgelijke faktoren 
leidde al vaker richting tweede klasse... 

GOUDEN JAREN 
Lokeren was in onze topklasse altijd een 

geval apart. Defusieklub - in 1970 huwden 
Standaard en Racing Lokeren - promoveer
de in vier jaar van eerste provinciale naar 

tweede klasse. In 1974 maakte zij haar op
wachting onder 's lands elite. Zo'n spektaku-
,aire opmars kon natuurlijk niet zonder grote 
financiële inbreng enerzijds en steun van de 
gemeente anderzijds. Vooral omdat onmid
dellijk kwam vast te staan dat de nieuwe 
vereniging nooit de massa zou kunnen lok
ken. Zelfs toen Europees tegen Barcelona en 
Cruyff werd gevoetbald was Daknam niet 
uitverkocht. Grote weldoener en geldschieter 
was de inmiddels overleden industrieel Ro-
giers. De klub was zijn geadopteerd kind. Hij 
bond zelfs een Europees talent als Preben 
Larsen jarenlang aan Lokeren vast. Geen 
financiële inspanning was hem te zwaar. 

Lokeren, dat in september aan zijn twintig
ste seizoen onafgebroken eerste klasse zou 
kunnen beginnen, verzamelde in de Gouden 
Jaren onder Rogiers meerdere grote talenten 
in zijn kern. Larsen, Lubanski, Lato, Dobias, 
Bett, Gudjohnsen, De Schrijver, Mommens, 
Verheyen, Christofte, Van der Geyp: vanop 
afstand bekeken werden daar mirakels ver
wezenlijkt. De dood van de voorzitter veran
derde alles. Geleidelijk aan maar wel onafge
broken moest worden afgebouwd. Het Euro
pees voetbal werd spoedig „een herinne
ring". De beteren gingen een na een. Ook de 
Versavels, ook Ukkonen... 

De sportieve terugval was onvermijdelijk en 
de konfrontatie daarmee komt nu dubbel 
hard aan. Anthuenis, die als een heer zonder 
verwijten en zonder rancune is opgestapt, 
werd opgevolgd door Uefatrainer D'Hondt. 
Een veelbetekende keuze in dubbel opzicht. 
De man kent de jeugd die Lokeren zal moe
ten proberen redden en bovendien is hij de 
goedkoopste oplossing. Er bestaan inder
daad geen mirakels meer... 

TACKLING IN DE RöG 
Wat al lang werd venwacht is eindelijk 

gebeurd. Aad de Mos heeft gesproken. 
Al heeft de gewezen Anderlechttrainer 
niet echt veel gezegd, toch werden zijn 
uitspraken in Het Nieuwsblad breed 
uitgemeten. Wanbeleid in het Astrid-
park. Een titel die kon tellen. Dat zeker. 
Daaronder viel echter weinig te lezen. 
De Mos haalde eerder voorzichtig uit 
richting manager Verschueren. Hij ver
weet de beeldenstomier uit het Vanden 
Stockstadion teveel als supporter te 
reageren. Wat mogelijk is maar niet 
ongewoon. We kennen eigenlijk geen 
klubbestuurders die niet ergens sup
porter zijn van hun eigen klub. Het zou 
er trouwens nog aan mankeren. 

Wat wel waar is, en wat ook werd 
neergeschreven, is dat het beleid van 
mensen die in één jaar drie trainers 
kontrakteren (eerst de kontraktverle-
ning voor de Mos, daarna Peruzovic en 
nu Boskamp) in vraag mag worden 
gesteld. Het klopt dat soortgelijke zaak
voerders in de privé voor onljekwamen 
zouden worden versleten en vermoede
lijk ook zouden worden doorgestuurd. 
Maar in het voetbal gelden (soms) an
dere wetten. 

We hebben nog nooit één bestuur 
zichzelf weten ontslaan. Al bestond 
daar dikwijls aanleiding en zelfs reden 
toe. We hebben daar leren mee leven. 
Voor het overige vonden we dat de Mos 
in het spektakulair verkochte interview 
maar weinig had te melden. 
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5DE EUROPEES JEUGDFILMFESTIVAL 
VLAANDEREN '93 

Het Europees Jeugdfilmfestival viert zijn 
eerste lustrum Zoals de titel zelf zegt, worden 
hier alleen Europese produkties geprojek-
teerd Want, eerlijk is eerlijk, de beste kinder
en jeugdfilms worden nog steeds in Europa 
gedraaid 

Er wordt gestart op vrijdag 19 februari om 
20 uur, met de Zweedse animatiefilm Kalle 
Strop & Grodan Boi (vanaf 6 jaar), die dan 
eveneens iedere dag zal lopen om 14 en 16 
uur in een van de drie zalen 

KREKEL EN KIKKER" 
De deftige Krekel Strop en de landloper 

Kikvors Bol zijn goeie maatjes Op een dag 
komt Bol zijn vriend melden dat er iets raars in 
het bos IS Ze gaan kijken, geholpen door een 
papegaai en een wandelende blikfabriek, een 
robot die zich Nikkelaas laat noemen en die 
zowat alles weet en alles kan fabriceren 

Ze zien dat er vanuit het bos SOS-tekens 
worden geseind en gaan op tocht, enz, enz 

In deze naïeve milieufilm is de nasinkroni-
satie zo erbarmelijk, dat je echt toestanden 
krijgt als bij het begin van de sprekende film 
Kleine kinderen zullen moeite hebben met de 
fax en de floppy-discs en grote kinderen 
zullen openlijk geeuwen, en allen samen 
zullen ze veel moeten gaan plassen, vrees ik 
Als JEKINO aankondigt dat dit met te missen 
IS, kan ik hen alleen maar vertellen dat ze mis 
zijn 

Als je 12 jaar of ouder bent (volwassenen 
zouden in drommen moeten gaan i) heb je 
maar twee gelegenheden (26/2 om 14 uur en 
27/2 om 16 uur) om het schitterende epos De 
jongens van Sankt Petri (Drengene Fra 
Sankt Petri) te gaan zien 

DE JONGENS VAN 
SANKT PETRI 

Het verhaal begint in het Deense Aalborg in 
de zomer van 1942 Een jongerenklubje 
zoekt allerlei kleine pesterijen uit om de 
Duitse bezetters te jennen Langs een mar
cherende Duitse kolonne fietsen en de muts 
van een van de soldaten wegritsen, Deense 
meisjes uitschelden wanneer ze met Duitse 
soldaten lopen, en andere onschuldige spel
letjes Op een dag echter maken ze een 
Hitlerpop en tooien haar met de grootste 
maat beha, waarna ze deze op een ingenieu
ze manier voor het Duitse hoofdkwartier op
hangen, net wanneer de fanfare Erika spe
lend wordt begroet door een SS-overste De 
volgende dag wordt deze schanddaad in de 
krant gebrandmerkt als sabotage 

Dit artikel doet de jongens plots beseffen 
dat ze een gevaarlijker spel spelen dan ze 
dachten, maar het lijkt hen ook uit te nodigen 
verder op de ingeslagen weg te stappen 

SINGLES 
Na een opvoering van Hamlet, met de 

historische tekst „there is something rotten in 
the State of Denmark", gaat hun aktie fout Ze 
worden een voor een opgepakt Wanneer de 
Duitsers en de Deense kollaborateurs hun 
aanhouding in de school komen melden, 
heffen alle leerlingen „Denemarken, mijn De
nemarken" aan 

Dit op werkelijke feiten steunend verhaal, 
betekende het begin van het Deense verzet 

Naast het Jeugdfilmfestival dat te Antwer
pen loopt van 19 tot 28 februari (alle inlichtin
gen op 03/233 35 05) zijn er deze week nog 
enkele andere films Singles van Cameron 
Crowe heeft Bridget Fonda, Campbell Scott, 
Kyra Sedgwich en Matt-Drugstore Cowboy-
Dillon, en vertelt verfrissend jong over de 
problemen van ongehuwden, hun angsten 
en hoop Als je Peari Jam, Alice in chains, 
Soundgarden, Smashing Pumpkins en Scre
aming Trees met kent, is er met veel aan Voor 
anderen is dit liefdesspel een erg leuke film 

CANDYMAN 
Het enige wat Clive Barker - de meester 

van horror en fantasy - met Candyman te 
maken heeft, is dat er een verhaal van hem 
werd gebruikt uit The books of blood (Ne
derlandse uitgave Kluwer) en dat hij uitvoe
rend producent is Diegenen die dus een 
nieuwe Hellraiser ï en 2 en Nightbreed ver
wachten, wezen venwittigd, regisseur Ber
nard Rose maakte er een knoeiboel van, 
tenwijl hij toch als adelbrief Paperhouse kan 
voorleggen, dat in 1988 de eerste prijs in 
Avoriaz wegkaapte Misschien was hij toch 
beter bij videoclips voor UB40, Frankie goes 
to Hollywood en Bronski Beat gebleven Dit 
verhaal van een senemoordenaar, werd van 
Liverpool naar Chicago verplaatst, en het lijkt 
wel alsof het de jetlag met heeft overleefd De 
lullige vertolking van Virginia Madsen helpt 
het geheel ook al met 

Hopelijk wordt Hellraiser III weer eens iets 
voor diegenen die zwelgen in sado-maso-
chistisch geïnspireerde horrorscènes en 
soms geestige one-liners Voor mij hoeft het 
echter met 

Willem Sneer 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

EEN VLAAMS ZIEKENFONDS... 
.en geniet de komplete service van een volwaardige, sterk uitgebouv^de, en ongebonden organisatie! 

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

\ ! Z Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 20 FEBRUARI ZONDAG 21 FEBRUARI MAANDAG 22 FEBRUARI 
TV 1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur locale, 
12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 20 Bringing up 
Baby, film, 16 00 Première Film & Video, film-
nieuws, 16 30 Top 30 17 00 Kelly, jeugdsene, 
17 25 Sleutel, jeugdaktua, 17 50 Musti, tekenfilm
serie , 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered 
door de bel, komische serie, 18 40 Vlaanderen 
vakantieland, Brabant en Griekenland 19 20 Jo
ker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 R.I.P., serie 
20 30 Eurosong, 3e preselektie 
21 35 De aanrander, verrassende vertelling 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Panga, film 

TV2 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel 1 : Manuel de falla, portret 
22 25 Vuurvogel 2: Uit eigen land. Die Forelle 
22 34 Vuurvogel 3: De Dans ontsprongen, cho
reografie 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 20 Wild Jack, film, 15 30 Davy 
Crockett, serie, 16 20 Super Nintendo; 16 30 The 
real ghostbusters, tekenfilmsene, 16 55 Super 
Nintendo, 17 00 Super 50; 17 50 Super Ninten
do; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, avonturensene, 
18 30 Jungleboek, Vlaamse familiesene, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Sweet Liberty, film 
2315 Nieuws 
23 35 VTM-sport 
23 50 The cops and Robin, politiefilm 

Ned. 1 
16 00 Nieuws; 16 05 Een droom van een tuin, 
tuinkursus, 16 27 Heb ik iets gemist?, terugblik, 
1714 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, 
woordspel, 1815 Sesamstraat, stelen, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de Boswachter, milieu-
progr voor kinderen, 18 59 The best of magie, 
serie goochelshows, 19 30 True colors, komische 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Big Business, film 
22 03 Glamourland, gossierubnek 
22 36 Karel, praatshow 
23 25 Act of violence, TV-film 
01 07 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 15 35 Blinde harts
tocht, sene, 16 00 Nieuws, 16 10 Samson, kinder
mag ,16 45 B.O.O.S., jeugdmag ,17 20 Top 40; 
18 00 Nieuws; 18 20 Discover the world: New 
Caledonia, 18 50 Step by step, sene, 19 20 Mel
rose Place, sene 
20 10 Veronica Film & Video Awards, showprogr 
21 50 Zaterdagavondcafé, komische serie 
22 20 Casino Royale, spelshow 
22 45 Chirurgenwerk, chirurgie op verzoek 
23 20 Skybound, luchtvaarserie 
23 45 In Concert: The Radios, koncertregistratie 
00 40 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 17 30 De grote meneer Kaktus 
show, kinderprogr ,18 00 Nieuws; 18 20 Kassa!, 
konsumentenmag , 18 53 LIngo, woordspel, 19 22 
Koko Flanel, serie, 19 51 Flying doctors, dokters-
serie 
20 40 Oppassen!, komische sene 
21 07 Sonja op zondag, praatprogr 
22 00 Nieuws 

T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmid
dag; 1315 Nicholas NIckleby, tekenfilm, 14 30 
Knettergek, jeugdsene, 15 00 Spit McPhee, 
jeugdsene, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr 
17 00 Look, life-style-mag ,17 30 Beestenbos is 
boos, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Wonderjaren, komische sene, 18 35 1000 
sekonden, spel- en kookprogr , 19 00 De Cosby 
show, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 00 FC De Kampioenen, komische serie (herh ) 
21 00 Langs de kade, serie 
22 00 De Pré Historie, Will Tura 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr. 

TV2 
13 15 Grand Slam Boxing 
14 30 European Open Snooker, rechtstreeks 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcar
toons , 09 40 Trivial Pursuit junior, telefoonspel, 
09 45 Schuif af, kinderprogr ,10 40 Quizt't, tele
foonspel , 10 45 Zondag-Josdag, live-mag , 13 00 
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 00 Hardcastle & 
McCormick, misdaadsene, 14 50 Clip Club; 15 00 
Amy, film, 16 45 Empty nest, sene, 17 05 Star 
Trek, the next generation, sene, 17 50 VTM-
Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 De kinderakademie, 
kindershow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meester!, komische serie 
20 30 Gaston en Leo, humor 
21 00 Luc, praatshow 
22 20 The Powers that be, serie 
22 50 Nieuws 
23 10 Tussen de lijnen, sport 
23 40 Wilderness alive!, dok serie 

Ned. 1 
18 35 1 for U, voor jonge televisiemakers, 19 00 
Abdijen in West-Europa, dok sene, 19 26 Chim
pansees, net mensen, natuurfilm, 20 00 Nieuws. 
20 15 Waku Waku, spelshow 
20 49 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 37 Brandpunt, aktualiteiten 
22 16 Vreemde praktijken, komische sene 
22 43 Kruispunt, RK-info 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 
1415 Aktuel, voor Turken, 14 45 Spiegel ver
keerd ?, mediaprogr , 15 30 Tussen wal en schip, 
dok ,16 00 Nieuws, 16 05 Klussen in huis, tele
ac, 16 10 Omgaan met stress, teleac, 16 40 Prak-
tijkdiplomae informatica MG2, teleac ,1715 Blin
de hartstocht, sene, 17 40 Knoop in je zakdoek, 
op ziekenbezoek, 18 00 Nieuws; 1811 The A-
team, sene, 18 56 Clip; 19 05 Candid camera, 
verborgen kamera, 19 27 Strip- en cartoonteke-
nen, teleac 
20 00 And the sea will till, 2-delig drama 
21 34 Tweede lijn, dok serie 
22 16 De Viktoriaanse bloementuin, teleac 
22 46 De Spaanse erfenis, teleac 
23 41 Nieuws 
Ned. 3 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de Week, satirisch progr 
20 37 Lopende zaken, berichtgeving 
21 11 The Powers that be, komische serie 
21 40 De worm in het zijn, buitengesloten of 
afgehaakt 
22 43 Baduk, film 
0010 Nieuws 

T V 1 
14 15 The Toast of New York, film, 16 00 Samson, 
kinderprogr, 17 00 Grensstad, westernsene, 
17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Davld de kabou
ter, tekenfilmserie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top 
Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 25 Raven, aktiesene 
21 15 Alle 5, wetensch progr 
21 45 TVI-Denksportkampioen, spelprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 De eeuw van Pericles, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Ekologisch tuinieren, tuinmag 
21 30 Nieuws 
22 05 The blue Iguana, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport, 
13 50 Cheers, sene, 14 15 The power, the pas
sion, 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 05 
Tekenfilm; 17 10 Happy days, sene, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Kotmadam, serie 
21 05 Beverly Hills 90210, sene 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 00 The odd couple, serie 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, infomag ,17 01 Heb ik iets gemist?, 
hoogetpunten, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 
Sesamstraat sport, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 18 58 The Cosby Show, komische 
sene, 19 26 Help, sene, 20 00 Nieuws. 
20 26 Holidayshow, spelshow 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 01 Uit de school geklapt, komische reeks 
22 30 Het Faberikaat, belevenissen 
22 58 Dokument: Sjeekspler in Rotterdam, dok 
23 37 Miniatuur 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 
18 57 Candid camera, grappen, 19 20 Kieskeurig, 
konsumentenmag , 1 9 53 Schone schijn, komi
sche sene 
20 27 Love Letters, spelprogr 
21 58 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 29 Zit ik ernaast... ?, anders aanpakken 
23 01 Het elfde uur, praatprogr 
23 51 Nieuws 

Ned. 3 
16 05 The Barkleys of Broadway, film, 17 20 
Loves me... loves me not, tekenfilm, 18 00 
Nieuws; 1819 Eerie, Indiana, avonturensene, 
18 45 Open deur TV, 19 03 TV Nomaden, jonge
renmag , 19 37 We zijn weer thuis, dramasene 
20 09 40 Minutes, dok 
20 52 Lolapaloeza, vrijzinnig mag. 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 03 Kreatief met kurk, schoonheid 
23 48 Nieuws 
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TELEVISIE 

TV 1 
14 20 Mr. Lucky, film, 16 00 Samson, kinder-
progr , 17 00 Grensstad, westernserie, 17 25 
Duupje, kinderserie, 17 30 Beestenbos is boos, 
jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 
iUlooi en meedogenioos, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zeker weten, praatshow 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 De eeuw van Pericles, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Look, life-style mag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 De gorilla, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Forbidden Nights, film 

VIM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok sene ,14 15 The power, the 
passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 05 A 
country practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Happy days, serie, 
17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Bompa, komische serie 
21 00 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie 
21 55 The Strauss Dynasty, sene 
22 45 Nieuws 
23 05 Northern Exposure, cultsene 

Ned. 1 
1815 Sesamstraat, kleuren, 18 30 Jeugdjoer-
naal, 18 40 Het klokhuis; 18 59 Tussen kunst en 
kitsch, antiekmag , 20 00 Nieuws. 
20 26 Het pleidooi, sene 
21 20 Avro televizier, aktualiteiten 
21 59 Birds of a feather, komische serie 
22 33 De stoel, praatshow 
23 16 Cheers, komische reeks 
23 42 Een droom van een tuin, tuinkursus 
00 02 Nieuws 

Ned. 2 
18 20 Nederrland DIerenland, dierenprogr , 18 50 
Newly weds, sene, 19 20 Veronica Reisgids, 
reismag ,19 50 Married with children, sene 
20 20 De staatsloterijshow, spektakelshow 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatshow 
23 25 Schoner produceren, teleac 
23 55 Klussen in huis, teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy; 15 28 Easter 
Parade, film, 17 07 Laurel & Hardy; 18 00 
Nieuws; 1818 Binnenland, aktueel mag ,18 55 
Lingo, woordspel, 19 25 Van gewest tot gewest, 
regionaal nieuws 
20 00 Verhalen van de straat, Tussen hemel en 
aarde 
20 33 De geschiedenis van de jazz In Nederland, 
dok sene 
21 26 De connaisseur, kultuurkwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 

TV1 ?<'.~. 

14 30 The Summer of the Colt, jeugdfilm, 16 30 
Samson, kinderprogr , 17 30 Postbus X, jeugdse 
ne, 1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische sene 
20 25 Derrick, knmisene 
21 25 'Allo, 'Allo, komische serie 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: Het sociale vangnet dok 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Wie slim Is sorteert, infose-
ne, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, 
kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 
22 00 Sportavond 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15 
Tekenfilm; 14 20 Gummi Bears, sene, 14 45 Cap
tain Planet and de Planeteers, tekenfilmsene, 
15 05 Rambo, sene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 05 Hapr' Days, sene, 17 35 Home 
and away, sene, 18 0ü Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Copy Copy, komische sene 
21 00 Maid to order, film 
22 40 Nieuws 
23 00 HUI Street blues, politieserie 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag ,17 02 Weg van de snel
weg - Nederland, Noordwest-Fnesland, 17 26 
Happy holiday, kompilatie, 17 45 Boggle, woord
spel , 18 15 Sesamstraat, kwijt/zoek, 18 30 Jeugd-
joernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 Frida, jeugd-
sene, 19 23 Flash back, terugblik, 19 29 Land in 
zicht, zoektocht, 19 51 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws. 
20 27 Ring of Scorpio, dramaserie 
22 05 Megabrein, kwis 
22 46 Zon, strand & C, reeks vakantieprogramma's 
23 27 Koninklijk Concertgebouw Orkest, koncert 

Ned. 2 
2016 Peter, sketch 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
21 58 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 30 Antenne, Operatie Salomo, dok 
23 22 Nieuws 
23 25 Studio sport 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 15 00 Laurel & Hardy; 15 25 For 
me and my gal, film, 17 05 Beestenbos is boos, 
tekenfilmsene, 17 30 Alfred J. Kwak, tekenfilmse
ne, 18 00 Nieuws; 1818 Dubbeldekkers, komi
sche sene, 18 45 Da's lachen, tekenfilmpje, 19 02 
Lingo, woordspel, 19 30 Brand Meester!, drama
sene 
20 25 Per sekonde wijzer, spelprogr 
21 00 Nieuw Amelands peil, serie 
21 10 Blauwdruk, dok 
21 33 Onderstroom, werk en ekonomie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport Joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 03 Law and order, misdaadserie 
23 50 Museumschatten 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 
TV1 
14 25 Mr. Blandings builds his Dream House, 
schooltelevisie, 16 00 Samson, kinderprogr , 
17 00 Grensstad, westernsene, 17 25 Duupje, kin
derserie , 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 
17 40 Kinderen van Waterland, jeugdsene, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
20 45 Matlock, advokatenserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 10 Europese tuinen van toen en nu, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 De eeuw van Pericles, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny HUI, kolder 
20 00 Couleur locale, reportagemag 
20 30 Tekens, Vijf Duitse realisten, portretten 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Misdaad en begeerte, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, korte dok , 1415 The power, the 
passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A 
country practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Tekenfilm; 17 10 Happy Days, sene, 
17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, zelfmoord 
22 20 Hunter, aktiesene 
2310 Nieuws 
23 30 The young riders, westernsene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's servi
ce salon, middagmag , 17 02 De Stoel, praat-
progr , 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesam
straat, fotograferen, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 19 00 BB de Beer, kindersene, 
19 28 Ted's Familiespel, korte spelshow, 20 00 
Nieuws 
20 25 Maigret, detektivesene 
21 20 Kenmerk, aktualiteiten 
21 54 Zijn de gordijnen dicht?, monoloog 
22 20 Werelden: Dagboek van Harnas, dok 

Ned. 2 
19 47 Nederland zingt, koor- en samenzang 
20 21 Het rijk van de Russische beer, dok 
21 11 Het ziekenhuis, neurologie 
21 48 De toren van Pisa, dok 
2218 882882, praatprogr 
22 50 Wit begint, zwart wint, dok 
23 20 Lied 
23 25 Japans voor beginners, teleac 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy; 15 28 The 
Broadway melody of 1936, film, 17 15 ABN/AM-
RO Tennistornooi; 18 00 Nieuws ,1817 George 
and Mildred, serie, 18 50 Lingo, woordspel ,1917 
Rhythm & Blues, komische reeks, 19 44 Bureau 
Kruislaan, detektivesene 
2014 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow 
21 33 Mad about you, komische sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualiteiten 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 
TV1 
14.30 My Favourite Wife, film; 16.00 Samson, 
kinderprogr.; 17.00 Grensstad, westernserie, 
17.25 Duupje, kinderserie; 17.30 De Freggels, 
poppenserie; 17 55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 
iUlooi en meedogenloos, sene; 18.35 Topscore, 
woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelin
gen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het park, serie 
20.30 De Droomfabrlek, familieprogr. 
21.45 Slissen en Cesar, komische serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 De eeuw van Pericles, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, Brochure VCGT 
en The Borders 
20.40 Ten huize van Eric Buy, praatprogr. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kultureel mag. 
22.20 Abdijen in West-Europa, dok. serie 
22.50 Het schoonste van al, monoloog 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.05 Earthfile, dok. serie; 14.15 The power, the 
passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A 
Country practice, serie; 15.30 Dynasty, serie; 
16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club; 17.05 
Happy Days, serie; 17.35 Home and away, sene; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 
Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Fami
lie, sene. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21.25 Planes, Trains and Automobiles, film 
23 05 Nieuws 
23 25 Star, filmmag. 
00 10 Diamonds, detektivesene 

Ned. 1 
18.30 Het jeugdjoernaal; 18.40 Het Klokhuis; 
18.59 Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg, 
praatprogr ; 19 31 Volmaakte vreemden, serie; 
20.00 Nieuws. 
20.26 Spoorloos, personen terugvinden 
21.24 Reporter, joernalistiek progr. 
21.59 Familiegeheimen, politieserie 
22.53 Sporen: Vroeg of laat, dok. 
23.45 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 15.35 Blinde hartstocht, serie; 
16.00 Nieuws; 16.08 I, Claudius, dramaserie; 
13.59 Candid camera; 17.19 En blaffen kan ik 
ooi«, hondenprogr.; 17.32 Power play, komputer-
spelletjes; 18.00 Nieuws; 18.20 Dingbats, kripto-
gramspel; 18.51 Candid Camera, verborgen ka
mera; 19.15 O, zit dat zo?, puzzelprogr. 
19.47 Karaoke, meezingen 
20.16 Tax free, komische serie 
20.46 Medisch Centrum West, ziekenhuissene 
21.37 Jansen slaat door, satirisch progr. 
21.47 Tros TV Show, praatprogr. 
22.37 Dat willen we even kwijt, column 
22.46 In the heat of the night, politieserie 

Ned. 3 
19.58 Rockin' Ramona, dok. 
21.20 The last breeze of summer, kortfilm 
22.00 Nieuws. 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, aktuahteiten 
23.00 Gesprek met de minister-president 
23.15 Schonberg-cyclus: Planoconcert, koncert 
23.49 Tennis 

Big Business Is een Amerikaanse komedie uit 1988 met Bette Midler als 
Sadie en Lilly Tomlin als Rose. Zat. 20 leb. om 20u.25 op Ned. 1. 

ZATERDAG 20 FEBRUARI 

SWEET LIBERTY 
Alan Akla speelt in deze film die liij zelf 

regisseert een universiteitsprofessor, 
wfiens boek over de Amerikaanse Onaf
hankelijkheidsoorlog wordt verfilmd. 
Naarmate de film vordert worden de ak
senten verlegd naar liefdesverhoudingen 
en gefoefel van oudere mannen met frisse 
meisjes. (VTM, om 21u.30) 

ZONDAG 21 FEBRUARI 

AMY 
Kompleksloze familiefilm uit de Dis-

neystal. Een zelfstandige vrouw ziet haar 
ingekapselde leventje met een zure, zake
lijke advokaat niet meer zitten en wil haar 
leven nog enige zin geven. Zij biedt zich 
aan als lerares voor dove en blinde kinde
ren. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 22 FEBRUARI 

PLAATS VOOR DE DANS 
Voor de fans is het suksesvolle dans

paar Dinah en Josh Barkley het ideale 
paar. Maar achter de schermen loopt het 
mooi fout... (Ned. 3, om 16u.05) 

DINSDAG 23 FEBRUARI 

MR. LUCKY 
De skrupule-loze eigenaar van een 

goktent ziet in de naïeve weldoenster een 
makkelijke prooi om haar (figuurlijk en 
letterlijk) uit te kleden, maar uiteindelijk 
wordt hij verliefd op haar. Hij raakt zelfs 

zodanig in de ban van haar karakter, dat 
hij zijn aanvankelijke dubieuze levens
wandel verlaat en het rechte pad kiest... 
(TV 1, om 14U.20) 

WOENSDAG 24 FEBRUARI 

MAID TO ORDER 
Ietwat ongeloofwaardig verhaal over 

een rijk en venwend meisje dat door haar 
sprookjesmeter de levieten wordt gelezen 
en veranderd wordt in een meid. Het 
omgekeerde Assepoester-sprookje, dus. 
(VTM, om 21 u.) 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 

MISDAAD EN 
WANGEDRAG 

Tragikomedie van Woody Allen over 
een gefrustreerde briljante oogarts en een 
geflipte dokumentairefilmer. In hun zog 
slepen zij enkele interessante (?) neven-
personnages mee. En daar Is Daryl Han
nah (toen nog pril en onbekend) gelukkig 
bij. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 

MY FAVOURITE WIFE 
Nick, wiens vrouw zeven jaar geleden 

bij een wetenschappelijke ekspeditie 
door verdrinking om het leven zou zijn 
gekomen, hertrouwt. Op zijn huwelijks
dag duikt zijn eerste vrouw echter plotse
ling op. Hij houdt nog van haar, maar hij 
houdt ook van zijn nieuwe vrouw en voelt 
zich verantwoordelijk voor haar. (TV 1, 
om 14U.30) 
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HORIZONTAAL 

3. Een van die gebieden waar vroeger een 
edelman de baas was (7) 

<ft-t)eze plechtige spreekbeurt geeft het 
begin aan (12) 

10. Vastenavondkiedij (19) 
13. De laatste ridders? (9) 
14. Een klein dingetje, maar 't moet wel in de 

vergadering aan de orde komen (10) 
1«. Zeer korte tijd (8) 
18. Dit gebied heeft een poelerlge en korreli

ge bovenlaag (10) 
19. Ontvetten (10) 

VERTIKAAL 

17. Insnijding (4) 
18. Dit metaal gaat de diepte In (4) 
20. Van diegene is het als je jezelf Iets 

schenkt (2) 

Langs deze deur gaat het steeds beter 
(11) 
Dit bereik je als de vrees afneemt (6,5) 
Hij bezat ogen aan alle kanten en wan
trouwde Iedereen (5) 
Achter hen bevindt zich de tweede rij (8) 
Zware klap, maar uit barmhartigheid (10) 
Heftige uitval (6) 

9. Gang van zaken bij een kerkelijke plech
tigheid (7) 
t<L Gevoelloos en zeker niet warm (3) 

m. Onmenselijk lichaamsdeel (6) 
12. 'n Scheut, maar niet van 'n plant (4) 
16. Stinkvogel (4) 

2. 

7. 

OPLOSSING OPGAVE 165 
Horizontaal: 6. Uiteindelijk; 7. doch

terlief; 9. spie; 11. dagreis; 14. at; 15. 
striem; 17. eens; 18. P.S.; 20. Kees; 
22. lasten; 23. zwart geld; 24. ellende; 
25. toen; 26. najagen; 27. grap. 

Vertikaal: 1. eindsprint; 2. be
schermengel; 3. inkt; 4. gebraden 
haantje; 5. rijping; 8. fietsketting; 10. 
spekzolen; 12. rap; 13. spoedberaad; 
16. trap; 19. streng; 21. el. 

Lea Londers-Gevers Steenputter-
straat 14 in 3080 Vossem wint een 
prijsje. Haar gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 165 werd 
uit de juiste inzendigen getrokken. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
167 ten laatste maandag 1 maart op 
de redaktie: Barrikadenplein 12,1000 
Brussel. 

ALGEMENE 
RANGSCH 

De algemene rangschikking (1 punt 
per juiste oplossing) voor wat betreft de 
Hersenbrekers nr. 151 tot en met nr. 160 
luidt als volgt: 

8 punten voor Jan Van Borm (Bor-
nem-Marlekerke), Marcel Iserentant 
(Brugge), Wilfrled Maertens (Izegem) en 
Gusta Verhaegen (Antwerpen). 

7 punten voor Roger Couck (Liede
kerke) en Louis Morls (Herent). 

6 punten voor Els Van Bellingen (Duf
fel), William Van Daele (Brussel), Johan 
Depestel (Roeseiare), M. Martens (Ich-
tegem), Linda De Meester (Gent), Kurt 
Van Sassenbroeck (Sijsele), André De 
Smet (Wakken), Machteld Uyttersprot 
(Opwijk), Gabriel Vandenbroucke (le
per) en Mark Van de Walle (Aalter). 

5 punten voor A. Declercq (Scher-
penheuvel-ZIchem), Urbain Griel (Wa-
tervliet), H. Hollanders (Mariekerke), 
Walter Jacobs (Wilrijk), Jozef Verhae-
ghen (Krulbeke) en Rita Verlinden-Van 
DIevel (Bonhelden). 

Bij deze stand nog de volgende be
merkingen : 

- In enkele gevallen waren voor 
korte woorden meerdere oplossingen 
mogelijk. Voor zover die voldeden aan 
de opgave zijn deze woordjes goedge
keurd. 

- Een aantal oplossingen moest ter
zijde worden gelegd omdat woorden 
ontbraken (altijd even kontroleren voor 
de gele briefkaart wordt gepost) omdat 
het meewoud werd geschreven, terwijl 
het om het enkelvoud ging (of omge
keerd) of omdat, jammer, het hand
schrift met de beste wil niet te ontcijfe
ren was. 

- Een goede raad: let bij de om
schrijvingen op e\k woord. Zo verbaas
de het dat In opgave 160 kennelijk het 
woord vreemde door tal van inzenders 
over het hoofd werd gezien. Die opgave 
luidde: „Vreemde machthebbers op 
het toilet". Slechts enkelen hadden in 
de gaten dat onder „vreemde macht
hebbers" bezetters worden verstaan, 
en dat daarom slechts het woord „be
zet" op zijn plaats was. 

- Onvoldoende gefrankeerde brief
kaarten komen niet in aanmerking en 
gaan onmiddellijk de prullenmand in. 

(jeeveedee) 
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HOE DE VERGETEN 
VERNIEUWING ZIJN 
WEG VINDT 

Voor ons van de redaktie is Jan Van Dooren 
sinds vele jaren een trouw/e klant, van in den 
beginne behoorde hij tot de top van de WIJ-wervers, 
vaak telefoneert hij ons en klimt gemakkelijk in zijn 
tikmasjien. Jan is een kritisch iemand, hij laat niet 
over zich heen rijden, en raakt daardoor w/el eens 
meer in de knoop met zijn medestanders. Omdat 
Jan trouw/ is en trouw blijft aan het Vlaams-nationa-
lisme is hij - zeg maar dag en nacht - voor de 
partij bezig, niet alijd in het kader van zijn afdeling, 
maar bezig is hij altijd. En als hij dan eens niets om 
handen heeft vindt hij wel wat uit, ledigheid is aan 
hem niet besteed. 

Ook al gaat het met de gezondheid een beetje 
zoals met zijn tikmasjien, de mekaniek blijft soms 
haperen, toch klaagt Jan niet, hij werkt maar door. 
En daarover had hij het in zijn jongste brief: 

,, Mee) inspiratie heb ik niet vanavond, ik word moe 
en die verdomde sctirijfmachine doet liet niet, zoals 
ik zou willen." 

Na deze mededeling van materiële aard gaat Jan 
ietwat plechtig verder: „Enerzijdszou moeten wor
den aangestipt dat de oude garde stand houdt en 
nog lang niet is uitgeteld, anderzijds hou ik er niet 
aan van gedekoreerd te worden." 

En dan, helemaal anders dan zijn lang-dradige 
telefoons en zijn dito brieven: Jan. Kort en goed, als 
een kordate handdruk. 

SPONSORS 

Met z'n afdeling had Van Dooren via foonbankie-
ren een verkoopaktie van het boek De Vergeten 
Vernieuwing van Bert Anciaux op touw gezet. 
Resultaat 41 boeken verkocht. Telegeleid kopen zit 
iets ingewikkeld in mekaar, maar dat is voor Jan 
geen punt. Tera/ijl niemand van onze linkerhandige 
redaktie kop krijgt aan foonbankieren speelt Jan, als 
een volleerde Nintendospeler, met de toetsen van 
deze nieuwerwetse weldaad. Maar dat was nog niet 
genoeg. Van Dooren had nog meer ideeën in z'n 
hoofd. Hier het verhaal. 

„Dank zij de onverdroten inzet van enkele VU-
militanten (ook de oude garde liet zich niet onbe
tuigd) werd aan élke biblioteek van het arrondisse
ment Gent-Eekio (27 gemeenten=minimum 27 bh 
biloteken) minstens één gratis eksemplaar van het 
boek geschonken. 

Voor de stad Gent met zijn hoofdbiblioteek, 11 
filialen en 4 vrije biblioteken betekent dit alleen 
reeds dat voor 17 eksemplaren sponsors moest 
gevonden worden." 

En die vond Jan, net zoals hij geldschieters vond 
voor de rest van de biblioteken in het arrondisse
ment : 50 X De Vergeten Vernieuwing. Tevreden kijkt 
hij terug op het resultaat. 

„Gedurende minstens 12 maanden wordt in al 
deze biblioteken de aanwezigheid van de VU be
klemtoond. Dat is ons antwoord aan hen die de VU 
dood en begraven achten." 

SCHEEPSRECHT 

Maar ook de ziekenhuispatiënten mochten niet 
vergeten worden. Daar had Jan het volgende op 

bedacht. Het Vlaamse Kruis vroeg en ontving 2 
eksemplaren, Caritas-Zorg krijg er voor zijn rijdende 
ziekenhuisbiblioteek 6 en ook het Rode Kruis -
jewel I - bleef niet achter met maar liefst 8 eksem
plaren. 

J.Van Dooren: „Zo zal De Vergeten Vernieuwing 
van Bert Anciaux hopelijk vele patiënten helpen hun 
toch niet zo prettig verblijf in een ziekenhuis wat 
draaglijker te maken. Wij zijn toch ook een sociale 
partij!" 

Daarmee was de kous nog niet af want vanaf 15 
februari zit tussen de bonte verzameling van de 
scheepsboekenkisten van de Biblioteek voor Varen
den ook een handvol boeken van De Vergeten 
Vernieuwing. Het is bekend, weet Van Dooren, dat 
scheepslieden hun dooie tijd met lezen doorbren
gen. 

J.Van Dooren: „Ook scheepslui moeten voor 
onze ideeën gewonnen worden, bovendien moeten 
zij ook eens naar de stembus, nietwaar 

Nee, wij geven de strijd voor een beter en schoner 
Vlaanderen niet op, overal waar het mogelijk is moet 
men de kans krijgen met het programma van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten kennis te maken I" 

En ja, ook Jan Van Dooren is een blijver, dat 
weten wij reeds jaaaren dank zij z'n haperende 
tikmasjien... 

Dag Jan! 

(mvl) 

• Wie wil weten hoe Jan Van Dooren zijn biblioteke-
naktie op poten heeft gezet kan bij hem vraagstaar
ten: Moeistraat 48 te 9830 St.-Martens-Latem 
091/82.38.54. 

• Wie het boek De Vergeten Vernieuwing nog niet 
in de eigen biblioteek heeft ontvangt het door 
overschrijving van 270fr.(port inbegr.) op rek. 435-
0271521-01 van VU-Brussel, vermelden Boek B.A. 

DE VU-PARTIJRAAD 
DEELT MEE 

Op maandelijkse vergadering van de VU-partij-
raad (zaterdag 13 februari 1993) vroeg voorzitter 
Bert Anciaux het VU-kader het Sint-Michielsakkoord 
tegenover de publieke opinie te verdedigen. Het 
realiseren van deze staatsvorming is goed voor 
Vlaanderen. Het geeft de Vlamingen de nodige 
instrumenten in handen om desnoods het breek
ijzer te hanteren: eigen instellingen, financiële mid
delen en territorium. Als de Walen het te bont maken 
kan Vlaanderen desnoods zijn eigen weg gaan 
zonder dat er een machtsvacuüm ontstaat. 

Tegelijk riep Anciaux de VU-mandatarissen op 
niet mee te doen aan het wansmakelijk en walgelijk 
vertoon en gekrakeel dat dezer dagen in het Parle
ment wordt opgevoerd. Vlaamse waardigheid moet 
staan tegenover Waalse en liberale arrogantie en 
onbeschoftheid. De realisatie van het Vlaams zelf
bestuur verdient een waardiger behandeling. 

De voorzitter benadrukte dat 95 % van alle VU-
leden en militanten bij de partij gekomen is omwille 
van de globale maatschappijvisie. Jarenlang heb
ben we moeten werken aan strukturen. Nu de 
struktuur stilaan vorm krijgt om dit maatschappelijk 
beleid mogelijk te maken, moeten we deze kans 
grijpen. 

Anciaux verklaarde dat er hard gewerkt wordt aan 
een duidelijker invulling van het maatschappelijk 
VU-programma. 

Het gaat daarbij niet om een nieuw programma. 
Het kongres van Leuven 1990 was het kongres van 
Patrik Vankrunkelsven en een groep jonge kaderle
den. Het bevat een hedendaagse omschrijving van 
het demokratisch volksnationalisme. 

Wel moet er gedacht worden aan de aktualise-
ring en aan het rustig ontleden van wat de nieuwe 
uitdagingen en nieuwe oplossingen zijn. Deze 
wereld wijzigt zich enorm snel. Vanuit haar uniek 
referentiekader waarin individu en gemeenschap 
(volk I) met elkaar in wisselwerking en onderlinge 
verantwoordelijkheid staan kan de VU deze op
dracht aan. 

De volgende weken en maanden wil de VU-
voorzitter daar verder hard aan werken. Dat is de 
verantwoordelijkheid die hij op zich wil nemen. 

Voor Anciaux is het mogelijk dat sommigen tot 
de ontdekking komen dat zij zich eigenlijk niet 
meer herkennen in het VU-programma. Anderen 
zullen misschien tot de vaststelling komen dat 
het VU-ideeëngoed nauw bij hun bekommernis
sen aansluit. Bert Anciaux wil zelf de politieke 
verkaveling op gang brengen. Door ideeën, door 
kreativiteit, door durf... en niet door head-hunting 
en karrière-planning. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 
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REIZENDE TENTOONSTELLING OVER WELSHE DiCHTER-SOLDAAT HEDD WYN 

Opening van de Hedd Wyn-tentoonstelling te Sint-Niklaas met v.l.n.r. schepen Nelly Maes, samensteller Lieven 
Dehandschutter, Jan en Rita Thienpont-Van den Branden (diareeks), Caron en Ann Davies-Schellemans (poëzie) en 
Chris De Beer, koördinator Wase Jonge Leeuwen. (foto Deiro, Sint-Niklaas) 

De komende maanden doorkruist het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel (VCLD) Vlaanderen met 
een mobiele tentoonstelling over Hedd Wyn, de 
Welshe dichter die in 1917 nabij leper sneuvelde en 
daar ook begraven ligt. De tentoonstelling, die vorig 
jaar gemaakt werd n.a.v. de herdenking van de 
75ste verjaardag van Hedd Wyns dood en in 
augustus voor het eerst te zien was in de Lakenhal
len van leper, hangt een beeld op van het Welshe 
oorlogsleed' 14-' 18 en de gelijkenis met de Vlaamse 
Ijzertragedie, 

WALES BESTAAT 

De tentoonstelling Hedd Wyn, een Welshe trage
die in Vlaanderen liep van 25 januari tot 7 februari j.l. 
te Sint-Niklaas. Door toedoen van het Davidsfonds 
en de Wase Jonge Leeuwen werd de tentoonstel
ling opgenomen in een reeds manifestaties rond 
Europa 1993 van de Werkgroep Internationale Kon
takten van het stadsbestuur. De werkgroep patro
neert twaalf aktiviteiten van verenigingen waarbij 
telkens een andere EG-lidstaat aan bod komt. 

Bij de opening van de tentoonstelling benadrukte 
samensteller Lieven Dehandschutter dat onze kijk 
op Europa al te eenzijdig via de invalshoek van de 
staten gebeurt: „Dat voor een aktiviteit rond het 
Verenigd Koninkrijk de keuze op Wales is gevallen, 
lijkt met vanzelfsprekend, al zou het dat toch moeten 
zijn. Nog al te zeer reduceren wij onze buurvolkeren 
tot buurstaten en zien wij binnen die staten enkel het 
centrum." 

De tentoonstelling wil duidelijk maken dat Wales 
bestaat, dat het een springlevende taal heeft en dat 
er via de boeiende figuur van Hedd Wyn banden zijn 
met Vlaanderen. 

VREEDZAME TAALSTRIJD 

Drieëntwintig panelen, onderverdeeld in zeven 
sekties, laten de bezoeker kennismaken met Wales, 
de Welshe taal en kuituur, de Nationale Eisteddfod 
(kultuurfestival van Wales), Hedd Wyns leven en 
werk, de Slag om Pilkem in 1917 die hem het leven 
kostte, de Zwarte Zetel (de nationale poèzieprijs van 
1917 die hij posthuum won) en zijn nagedachtenis 
Bij de tentoonstelling hoort ook een gelegenheids-
brochure. 

Zo'n 20 procent van de 2,8 miljoen Welshman 
spreekt vandaag Welsh. De verengelsing is de 

voorbije twintig jaar gestabiliseerd. Hoopvol is dat 
bij de jongeren het Welsh terug in de lift zit. Bewuste 
Welshmen hebben niet lijdzaam toegezien hoe hun 
taal tussen 1870 en 1970 op de rand van het 
uitsterven werd gebracht. Zij hebben integendeel 
op een vreedzame wijze geijverd voor de officiële 
erkenning van het Welsh, en met resultaat. 

Dat het Welsh geen in zichzelf gekeerde taal is, 
blijkt uit de brede belangstelling voor andere litera
turen. Zo b.v. werd Klaaglied om Agnes van Marnix 
Gijsen in het Welsh vertaald en verscheen er ook 
een vertaalde bloemlezing uit de Nederlandse litera
tuur (met aandacht voor Nederlandse en Vlaamse 
auteurs). 

Hedd Wyns tragedie speelde zich af tegen een 
dubbele achtergrond: enerzijds die van de Eerste 
Wereldoorlog en anderzijds die van de kompetitie 
om de nationale poëzieprijs op het Welsh kultuur
festival van 1917. Hedd Wyn had reeds in 1915 
zonder sukses deelgenomen en was in 1916 twee
de geëindigd. In 1917 wou hij als eenvoudige 
landbouwerszoon opnieuw naar de prijs dingen. 

Ondertussen was echter de dienstplicht inge
voerd. Landboüwersgezinnen konden een vrijstel
ling bekomen. In het gezin Evans ging het tussen de 
29-jarige Hedd Wyn, die zich allerminst tot het leger 
aangetrokken voelde, en zijn 18-jarige broer Bob, 
die zich reeds dolgraag als vrijwilliger had willen 
melden Hedd Wyn vond het onverantwoord dat de 
nog zo jonge Bob zou gaan en offerde zich op De 
gelijkenis met de tragedie van de gebroeders Frans 
en Edward Van Raemdonck uit Temse is met ver 
weg... 

In het leger werkte Hedd Wyn verder aan zijn 
inzending voor de poeziekompetitie Op 15 juli 
vertrok zijn gedicht, een ode van 500 lijnen aan Yr 
Anvr (De Held) vanuit Noord-Frankrijk naar Wales 
Zestien dagen lager was hij één van de eerste 
slachtoffers van de Derde Slag om leper Enkele 
weken later won hij posthuum de poëziepnjs. Toe
vallig werd de trofee voor de in Vlaanderen gesneu
velde Welshman gemaakt door een Vlaming die in 
1914 naar Engeland was gevlucht, de Mechelse 
meubelmaker-kunstenaar Eugeen Vanfleteren 

SIMBOOL 

Hedd Wyn is het simbool geworden van het 
Welshe oorlogsleed. Hij is ook uitgegroeid tot een 

bindteken tussen Vlaanderen en Wales, wat vorig 
jaar gekonkretiseerd werd in de gezamenlijke 
Vlaams-Welshe herdenking van de 75ste verjaardag 
van zijn dood te Langemark en leper. 

In zijn biografie van Hedd Wyn noemde Alan 
Llwyd de dichter ,,het simbool van een generatie 
jongeren die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
geslachtofferd". De lege zetel op het Welshe kul
tuurfestival van 1917 vertegenwoordigde de lege 
plaatsen in talloze Welshe gezinnen 

Voor de honderdvijftig aanwezigen die de ope
ning van de Hedd Wyn-tentoonstelling te Sint-
Niklaas bijwoonden, droeg de Leuvense Welshman 
Caron Davies enkele gedichten van Hedd Wyn voor 
Rhyfel (Oorlog) was een aanklacht tegen de immo
raliteit van de oorlog. 

Nelly Maes, schepen van Kuituur en voorzitter van 
de stedelijke Werkgroep Internationale Kontakten, 
opende de tentoonstelling namens het stadsbe
stuur. De levenskracht van Europa ligt bij de volke
ren, niet bij de staten, aldus Nelly Maes, die vol lof 
was voor Hedd Wyns poëzie en de didaktische 
kwaliteiten van de tentoonstelling 

Na de opening vertoonden Jan en Rita Thienpont-
Van den Branden de indrukwekkende klank-dia-
reeds Wales, land der vriendschap. 

DOSFEL
VORMINGSCENTRUM 
BIEDT AAN 

Verenigingen die de Hedd Wyn-tentoon
stelling en Wales-diavertoning willen organi
seren, kunnen kontakt opnemen met Lieven 
Dehandschutter, direkteur Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, Omwentelingsstraat 13, 
1000 Brussel (tel 02/219.25.00). 

De brochure over Hedd Wyn (40 biz. met 16 
illustraties) kan men bestellen via overschrij
ving van 164 fr (port inbegrepen) op rek. 447-
0001231-89 van het Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel, Gent. 
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F W OVER VROUW 
EN EKOLOGIE 

Voor wie meer wil weten over milieuvriendelijl< 
huishouden, milieuheffing, de verhouding tussen 
industrie en milieu en de milieuwetgeving, organi
seert de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen 
(FW) vormingsavonden. 

De verhouding tussen industrie en milieu evenals 
milieuvriendelijk huishouden zullen uitgebreid aan 
bod komen. Voor het laatste onderwerp ligt de 
nadruk op milieuvriendelijke produkten, energie en 
bouwen. 

Voor iedere deelnemer is er een map met info 
over de verschillende milieuorganisaties en -wetge
ving, een literatuurlijst enz. 

Twee van deze avonden staan reeds op poten. 

MOL 

Op woensdag 3 maart 1993 om 20u. in zaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 10 te 2100 Mol. 

Verwelkoming en inleiding door Martien Bode, 
edukatief medewerker FW. 

Voordracht door Dirk Clotman, adviseur Public 
Relations van de Federatie der Chemische Nijver
heid van België. 

SINT-NIKLAAS 

Woensdag 3 maart 1993 om 20u. in de Stedelijke 
Openbare Biblioteek, H.Heymansplein 5 te 9100 
SInt-Niklaas. 

Venwelkoming en inleiding door Anne Van Wiele, 
edukatief medewerker FW. 

Panelgesprek over vrouw en ekologie met als 
sprekers: William Baelen, direkteur ekologisch en 
technisch departement van de Federatie der Chemi
sche Nijverheid van België, en een medewerker van 
de Bond Beter Leefmilieu. 

Moderator: Anne Van Wiele. 

Op beide avonden is iedereen welkom, achteraf 
zijn vraagstelling en diskussie mogelijk. 

Inkom, telkens 100 tr. (map inbegrepen). 

Info: FW, Bennesteeg 2 in 9000 Gent 
(091/23.38.83). 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

18 SINT-NIKLAAS: Nectar, Dnekoningenstraat 48, 
20u.: Roger Van Ranst en Chris Vandenbroeke 
spreken over ,,De demografische uitdaging. Org.: 
VU, A.Verbruggenkring en Vormingscentrum L 
Dosfel. 

18 ERTVELDE: Stadsbezoek aan Brugge en be
zoek aan Dolfinarium en wijnkelder te Dudzele. 
Org.: VWG-Ertvelde-Evergem. 

28 NIEUWERKERKEN: Koekennamiddag. Om 
14u. on de Kantien van Eendracht Nieuwerkerken, 
Schoolstraat. Org.: VU-Nieuwerkerken. 
23 NINOVE: Om 14u.30 in Zaal Berg en Dal: 
Namiddag met Vlaamse volkszanger Frans Jacobs 
(Moorsel-Aalst). Org.: VWG-Ninove. 

23 SINT-NIKLAAS: Stadsbiblioteek, Heymanplein 
3, 20u.: dia's over Zuid-Rusland. Org.: Davids-
fonds. 

27 ERPE-MERE: Daguitstap naar Bmssel met 
beozek aan Brandweerkazerne en tentoonstelling 

De Gouden Lotus. Deelname: 150 fr. (busreis, 
middagmaal, inkom tentoonstelling en gids). In
schrijven voor 21/2 bij bestuursleden van VU-Erpe-
Mere. 

MAART 

3 DEINZE: Geschiedenis over de Moorden van 
Beernem, door prof. E. Vandegenachte. Om 20u. in 
Kelder Biblioteek, Markt 21. Inkom 50 fr. Org.: FW-
Deinze. 

5 GENT: Gentse kabaretavond met ,,Moereloere" 
om 20u. in centrum Reinaert, Reinaertstraat 26. 
Deuren vanaf 19u. Iedereen welkom. Kaarten: 150 
fr. tel. 091/26.53.46 of 26.41.91. Org.: VU-Gent-
Brugsepoort. 

7 GENT: Politiek aperitief met als gastspreker Bob 
Van Hooland in de Salons Carlos Quinto, Kammer-
straat 20, om 11 u.30. Org.: VU-Gent-Centrum-Zuid. 

11 NINOVE: Open vergadering Politiek Kollege 
Ninove. Zaal Cafe Night Cap te Pollare, om 20u. 

VU-WAASLAND STEUNT 
VANDEMEULEBROUOKE 

Het arrondissementsbestuur van de VU-Waas-
land is ten zeerste verontwaardigd over de aanslag 
en de dreigementen die tegen VU-Europarlements-
lid Jaak Vandemeulebroucke werden gepleegd. 
Ook de manier waarop getracht werd hem het 
spreken te beletten tijdens een recent Eurodebat te 
Sinf-Niklaas wijst erop dat men hem op alle mogelij
ke manieren wil intimideren bij zijn strijd tegen de 
homionenmafia. 

De VU-Waasland steunt Vandemeulebrouckes 
eis tot verzwaring van de strafmaat voor het aanma
ken en verspreiden van hormonale produkten. 

De VU dringt ook aan op een betere uitrusting van 
de nationale hormonencel, de aanstelling van een 
nationale magistraat voor alle hormonendossiers en 
een snellere afwerking van de hormonendossiers 
die reeds jaren hangende zijn. 

AALTER HERDENKT 
M. VAN CAENEGHEM 

De dr. Goossenaertskring van Aalter organiseert 
een herdenkingsplechtigheid van e.h. Maurits Van 
Caeneghem. 

Het feestprogramma van zaterdag 20 februari ziet 
er als volgt uit: 

14U.30: Herdenkingsmis in de Sint-Corneliuskerk 
Aalter. 

15U.30: Herdenkingsplechtigheid in het Paro
chiaal Centrum Pax met o.a. getuigenis door Jozef 
De Doncker over Maurits Van Caeneghem, toe
spraak door Frans-Jos Verdoodt over de tijdsgeest 
in de periode 1920-1935. 

16U.40: Peter Laroy belicht zijn boek over Maurits 
Van Caeneghem. 

Na het slotwoord door de voorzitter van de kring 
volgt een receptie. 

RECHTZEHING! 
Geachte WIJ-lezer, 

Door een misverstand is in het vorig nummer van WIJ een advertentie 
verschenen waarin vermeld stond dat op de kommuniekleding bij 
S.K.IVI. 20% korting geldt. Dit is echter niet op onze kommuniekleding 
maar wel op onze kostuums, en dat tot en met 28 februari. We 
herhalen nog even dat bij een aankoop vanaf 4000,- kommuniekleding 
uw kommunikant gratis een S.K.M.-parker krijgt. 

S.K.M. 
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„DE HONDEN" IN GENT 
De Provinciale Ijzerbedevaartwerkgroep van 

Oost-Vlaanderen organiseert een première-voor
stelling van „De Honden in het Zegekoor", een 
monoloog als eerherstel en aandenken aan Irma 
Laplasse, op vrijdag 19 maart 1993 om 20u. in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 te 9000 Gent. 

Toegangsprijs: 300 fr., voorverkoop 250 fr. Re-
servatie enkel door storting op KB.rek. 446-
9612891-40 t.n.v. Provinciale Ijzerbedevaartwerk
groep Oost-Vlaanderen p/a Jovastraat 8, 9050 
Gent-Gentbrugge. De toegangskaarten liggen ter 
beschikking aan de ingang van de zaal. 

FEBRUARI 
20 SiJSELE: Wijnproeverij Zimbabse-wijnen met 
reportage-film. 200 fr. toegang. Om 20u. in Kultureel 
Centrum Sijsele-Damme, Stationsstraat 13. Info: 
050/35.44.63. Org.: VU-Damme. 
21 DEERLIJK: Zondagmiddag vanaf 12u. in De 
WIeke (Molenhoek) 8ste Ledenfeest. Keuze uit mos
selen of kalkoen archiduc. Inschrijven bij bestuurs
leden of bij D.Demeurie (056/72.70.98). Org.: VU-
Deerlijk. 
22 WERVIK: Wandeling in Geluwe. Org.: VWG-
Wervik-Geluwe-Komen. 
24 BRUGGE: Voordracht over de markt- en volk-
sanger Lionel Bauwens, beter gekend als Tamboer. 
Door R. Hessel. Org. VWG-Brugge. (050/35.54.30) 
24 VEURNE: Om 14u.30 in de Zonnebloem, Zuid
straat 67: Ontpanningsnamiddag. Org;: WVG-
Veurne-Adinkerke-De Panne. 
24IZEGEM: 't Pandje om 14u.: hobbyles knutselen 
o.l.v. Andrea Verbeke. Org.: FW-lzegem. 
27 DEERLIJK: 1ste Tekstlelkaarting met reuze
tombola in De Wieme (op de Molenhoek). Vanaf 
18u. Ook op 28/2 vanaf lOu. Org.: VWG-Deerlijk. 

MAART 
1 IZEGEM: Plantijnzaal POB, 19u.30: 3de sessie 
kursus Art Nouveau door Machteld de Schrijver. 
Org.: VSVK i.s.m. vzw Culturama Dilbeek. 
1 WERVIK: Gezondheidsnamiddag: geneeskundi
ge kracht van planten. Org.: VWG-Wervik-Geluwe-
Komen. 
2 DEERLIJK: Gezellig samenzijn VWG. Bij Nelly 
Van Brakel, 11de Julilaan 7. van 14 tot 17u. Tel. 
056/77.81.96. 
3 ROESELARE: Gezichtsverzorging, door schoon
heidsspecialiste Vantomme. Om 19u.30 in de paro
chiezaal. Ommegangstraat. Inkom 50 fr. Org.: Vla-
najo-West-Flandria. 
5 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstlelkaarting. In 't 
Boldershof, Harelbeekstraat 25. Vanaf 18u. Ook op 
6/3 vanaf 18u., en op 7/3 van 10 tot 13u. Gratis 
tombola. Org.: VU-VUJO-Vlaams Klub Groot Zwe-
vegem. 
6 IZEGEM: Vlaams Huis: Kampioenenviering. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 
7 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: vertrek naar 
Hooglede voor een wandeling o.l.v. Erik en Anita 
Werbrouck-Hollevoet. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 
11 IZEGEM: Bar Academie voor Muziek & Voord, 
Kruisstraat 15, 20u.: Arnold Sevenoo en Adrien 
Vanderheeren in debat over de toekomst van ons 
ondenwijs. Teogang 50 fr., abonneees gratis. Org.: 
VSVK. 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Eerste kaar
ting. Ook op 14/3 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 

FEBRUARI 
20 BRUSSEL: Geleid bezoek aan het pariement. 
Kommentaar: Leo Puissant. Samenkomst om 9u.45 
stipt. Leuvenweg 11 (zijstraat Koningstraat). Einde 
om 13u. Aansluitend middagmaal mogelijk mits 
voorinschrijving (tel. 03/568.60.97 of fax 
03/482.44.58). 

20 LINKEBEEK: 10de Kaas- en Wijnavond. In de 
Moelie, St.Sebastiaanstraat 14, vanaf 18u. Org.: 
Vlaamse Vriendenknng Linkebeek. 
22 LENNIK: Om 19u.30: Alg. Vergadenng Rode-
bachfonds Brabant. Om 20u.30 Vormingsavond 
„Vele hanen op het neerhof", het nationaliteitenkon-
flikt in ex-Joegoslavië door Frank Seberechts. Sa
menkomst: Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127 te Lennik. 
26 LENNIK: Jaariijks Mosselfestijn in het Gemeen
telijk Sport- en Ontmoetingscentrum, A. Algoet-
straat. Vanaf 18u. Ook op 27/2 vanaf 18u.; op 28/2 
vanaf 12u. en op 1/3 vanaf 12u. Org.: VU-Lennik. 
27 HAACHT: Tien voor Taal-kwis in zaal Breughels 

Gasthof. Inschrijven per ploeg van maks. 4 perso
nen bij Mark Vermylen, 016/60.51.36 ('s avonds) of 
03/220.22.98 (kantooruren). Deelname 100 fr. per 
persoon. /\anvang 20u. Org.: 
VU-Haacht. 
27 TIELT-WINGE: Jaarlijks ledenfeest. Met lekkere 
kaas- en vleesgerechten. Volw.: 250 fr., -12]. 150 fr. 
Om 20u. in 't Wit Huis, Bergstraat te Tielt Inschrijven 
(voor 20/2) bij bestuursleden van VU-Tielt-Winge-
Houwaart-Meensel-Kiezegem. 

MAART 
1 TIENEN: Louis De Lentdecker over „De Misdadi
gers". In zaal De Markies, Grote Markt, om 20u. 
Org.: VU-Tienen. 
6 TERALFENE: Eetmaal VU-Teralfene, vana 18 tot 
21 u. in Zaal Gildenhuis, Daalstraat in Teralfene. Ook 
op 7 maart van 11u.30 tot 15u.30. 
6 MEISE: Eetfestijn vanaf 18u. in het Vandenberghe 
Sportcentrum, Brusselsesteenweg, Meise. Ook op 
7 maart van 11 u.30 tot 16u. Org.: VU-Meise-Wolver-
tem-Oppem. 

Vital Geeraerts en Gerda Raskin, de kieine maar bezige VU-fraktie in de 
Leuvense gemeenteraad. (foto WIJ) 

NIEUW VU-RAADSLID TE LEUVEN 

Op 18 januari j.l. legde Gerda Raskin in opvolging 
van Hans Bracquené (VLD) de eed van gemeente
raadslid af, samen met Vital Geeraerts vormt zij de 
kleine maar bezige VU-fraktie in de Leuvense raad. 
Zij is gehuwd, thuiswerkend en moeder van 3 
kinderen. 

Gerda Raskin (Herk-de-Stad 1954) haalde bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 363 voorkeur
stemmen, op de provincieraadslijst (1991) kreeg ze 
1.515 bolletjes achter haar naam. Een biezonder 
hoog aantal dat wellicht te verklaren is door haar 

grote inzet in de VU-afdeling en de plaatselijke 
verenigingen van Kessel-Lo, gemeente waar ze 
sinds 1980 woont. Ze is ook voorzitter van die 
afdeling. 

Het nieuwe raadslid kreeg als opdracht de ge
meenteraadskommissies van Veligheidskorpsen, 
Verkeersveiligheid, Openbare Werken, Midden
stand, Leefmilieu, Personeel, Sociaal Welzijn en 
Ontwikkelingssamenwerking te volgen. 

Veel sukses Gerda en Vital! 
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ONDANKS VLD-
BURGEMEESTER BLIJF 
VU-VILVOORDE I 

Vilvoorde kreeg een kakelverse VLD-burgemees-
ter volksvertegenoordiger Willy Cortois. Kakelvers 
is misschien veel gezegd, want de gewezen PWer 
depaneerde, als eertse schepen, reeds ettelijke 
keren de ziekelijke CVP-burgervader Laurent Moy-
son. Maar de officièle wissel is het gevolg van het 
bestuursakkoord dat de meerderheid na de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen afsloot 

Bij het afscheid van Moyson, ten stadhuize bij een 
glaasje champoeper, overhandigde VU-gemeente-
raadslid Nora Tommelein de gewezen en nieuwe 
burgemeesters een kleine kaktus. Dit prikkende 
plantje simboliseert enerzijds de kleine, doch venij
nige VU-fraktie wiens puntige interpellaties oud-
burgemeester Moyson nog lang zullen heugen. 

Anderzijds zijn er de rechtopstaande, VLD-werende 
stekels waaraan Cortois zich zal bezeren als hij ook 
maar aanstalten maakt de VU te lokken om de VLD-
fraktie te gaan vervoegen. 

De vrees voor een schaamteloze overloop zit er in 
Vilvoorde zeker met in. Want nog voor de nationale 
VU-kampanje onder het motto ,,lk blijf" werd gelan
ceerd, heeft de Volksunie-afdeling Vilvoorde haar 
loyaliteit beleden aan voorzitter Bert Anciaux. VU-
Vilvoorde deed dit, eind januari tijdens haar nieuw
jaarsreceptie, bij monde van voorzitter Dirk Vander-
velde. Dirk werd bijgetreden door de talrijke entoe-
siaste aanwezigen die allen verzekerden te zullen 
blijven. Wat ze dan ook deden, want de laatsten 
bleven hangen tot lang na middernacht I 

GESPREIDE 
ARRONDISSEMENTS-
RAAD-LEUVEN 

Het arr Leuven organiseert een gespreide arron-
dissementsraad op 19 februari e.k., telkens om 20u. 
in volgende zalen • 

Voor Leuven: Het Alternatief, Ijzerenmolenstraat 
te Heverlee. 

Voor Tienen: Den Driesch, Grote Markt. 

Voor Aarschot-Diest-Haacht. Parochiezaal (langs 
achterkant) Langdorp. 

ADVERTENTIE 

'..^ 

"•*r=r 
Bij monde van voorzitter Dirk Vandervelde (rechts) beleed VU-Vilvoorde haar 
loyaliteit aan nationaal VU-voorzitter Bert Anciaux. Rechts op de foto kijkt 
gemeenteraadslid Nora Tommelein aanhankelijk naar de partijvoorzitter die 
diep peinzend op z'n wederwoordje zit te broeden. 

De nieuwjaarsreceptie van VU-Vilvoorde werd druk bijgewoond door leden en 
simpatisanten uit Vilvoorde en omliggende gemeenten. 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL. 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw (°12.10.70), gegradueerde 
economisch hoger ondenwijs, boekhouden - optie 
fiskaliteit. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
0/Ref. 920102 Voor inlichtingen: Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.) 

- GEZOCHT - Vrouw ("04.02 62), graduaat boek
houden. Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
0/Ref. 920162 Voor inlichtingen- Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.) 
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LIMBURG 
FEBRUARI •'èt:-'' "<Vi:''ril:l^-.''•••••»••/<Cr; 
20 HAM: Grote zettersprijskamp in de lokalen van 
FC-Rio te Ham-Genendijk, (achter kerk-Genendijk). 
Inschrijving vanaf 19u.30. Aanvang: 20u. Te verspe
len 1/2 haan per gewonnen boom. Prijs eerste 
dame. Gratis wafels. Org;: VU-Ham i.s.m. Vlaamse 
Vnendenkring Ham. 
23 GENK: Vette Dinsdagbal in de Slagmolen, 
Slagmolenweg 76 te Genk. Org.; WVG-Genk. 
26 HASSELT • Debat over het Sint-Michielsakkoord 
met Laurens Appeltans en Jan Jambon. Moderator: 
Jos Bouveroux. Om 20u. in het Kultureel Centrum. 
Info: F. Ilsbroux (011/27.35.30). 

MAART 
13 HAM: Zesde Lentebal VU-Ham. In het Gemeen
schapshuis te Kwaadmechelen vanaf 20u. Kaarten 
in wk bij bestuursleden aan 50fr., kassa: 60 fr. 
Gastspreker; Kamerlid Hugo Olaerts. 

ST.-MICHIELSDEBAT IN 
HASSELT 

Op vrijdag 26 februari 1993 gaat om 20u. in het 
Kultureel Centrum van Hasselt een debat door over 
het St.-Michielsakkoord. Als sprekers zullen daar 
hel woord voeren: J. Jambon (WB) en senator L. 
Appeltans (VU), moderator is joernalist Jos Bouve
roux. Org.: WB-Hasselt. 

ANITA PURNAL 
BURO-SEKRETARIS 

Als gevolg van het overlopen van provincie
raadslid Jos Claessens diende de funktie van 
sekretaris die hij in het buro van de provincie
raad bekleedde in andere handen te worden 
toevertrouwd. De VU-fraktie stelde het Genk-
se provincieraadslid Anita Pumal als opvolg
ster aan, ze werd tijdens de voorbije raadzit-
ting in haar funktie bevestigd. 

Mevrouw Pumal is iemand die politieke 
etiek en fatsoen hoog in het vaandel voert en 
met groot entoesiasme achter de partij staat. 

Wij zijn verheugd met haar aanstelling. 

ADVERTENTIE 

O V in c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt ter kennis dat de Provincie 
Limburg een examen inricht voor de aanwerving van een 

DOMEINBEHEERDER 
BIJ HET PROVINCIEDOMEIN BOKRIJK 

SITUERING 
Het Provinciedomein Bokrijk (550 ha) omvat, naast het openluchtmuseum, een arbore
tum, een rozen- en kruidentuin, speeltuinen, sportvelden en een natuurreservaat. 
Het openluchtmuseum is een museum voor landelijke en stedelijke vî ooncuituur in 
Vlaanderen met cm. een documentatiecentrum voor volkscultuur en woningwezen. 
Op het domein zijn een 150-tal personeelsleden tev\/erkgesteld. 

TAAKOMSCHRIJVING 
De domeinbeheerder is samen met de staf belast met de algemene leiding en de 
verantwoordelijkheid over de verdere ontwikkeling en toekomst van het domein. Hij stelt 
hiertoe in opdracht van de geëigende bestuursorganen de te volgen strategieën op, en 
heeft als dusdanig belangrijke bevoegdheden zowel op het vlak van personeel als op het 
financiële en commerciële vlak. 
Hij leidt de werking van het domein en dit zowel wat betreft de infrastructurele uitbouw ais 
de inhoudelijke programmalle. 

PROFIEL 
- Belg zijn 
- van onbenspelijk gedrag zijn 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- aan de militiewetten voldoen 
- tussen 35 en 45 jaar zijn op datum van het afsluiten van de inschrijvingen 
- een universitair of gelijkgesteld diploma bezitten 
- 5 jaar door de Bestendige Deputatie erkende ervaring hebben, nodig voor het 

uitoefenen van de functie 
- blijk geven van een inspirerende en motiverende houding t.o.v. de personeelsleden 
- klantgerichte attitudes 
- beheerderskwaliteiten zowel op het vlak van plannen, organiseren en controleren. 

EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma bestaat uit: 
- een onderzoek van het curriculum vitae (20 punten) 
- een schriftelijke maturiteitsproef (30 punten) 
- een conversatieproef (50 punten) 
Om te slagen moet op elke deelproef tenminste de helft en over de 3 proeven samen 
tenminste 60 % van de punten worden behaald. 

SALARIS 
Volgens weddeschalen en index november 1992: 
- minimumwedde; 1.320.695 bruto/jaar 
- maximumwedde: 2.146.075 bruto/jaar 

KANDIDATUREN 
De kandidaturen, met een voor eensluidend verklaard afschrift van het universitair 
diploma, moeten voor 10 maart 1993 bij aangetekende brief worden gestuurd aan de 
heer Provinciegriffier, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 
Kandidaten worden verzocht een uitgebreid curriculum vitae in te sturen met 
vermelding van opleiding, bijscholing, ervaring, publicaties en socio-cultureel profiel. Op 
basis van dit CV. zal een eerste selectie gebeuren. 
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FEBRUARI 

18 MORTSEL: Gezond ruzie maken Voordracht 
door mevr Foucquet Om 20u 15 in zaal Atnum, 
St Bernadeöestraat Leden gratis, met-leden 75 fr 
Org FW Mortsel 
18EDEGEM:Om20u in Drie Eiken Analfabetisme 
in Vlaanderen, door Hilde Terrijn Org KK Ede-
gem 
19 MOL: Kookkursus Org + info VWG-Mol 
(014/3146 06) 
20 EDEGEM: Om 20u in Drie Eiken Kaartavond 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
20 MERKSEM Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Inschrijving ter plaatse Deeina 
me 100 fr p p Iedereen welkom 
25 ZWIJNDRECHT: Diavoordracht over de Eifel, 
door Walter Meures Org VWG-Zwijndrecht 
27 MERKSEM: Jaarlijks VU-dansfeest in zaal Pierre 
De Deken, hoek Bredabaan/Oude Bareellei, vanaf 
21 u Orkest en Discobar Dirk De Deken Inkom 150 
fr 
28 EDEGEM: Pannekoekenslag in Dne Eiken van 
15 tot 18u Pannekoeken naar believen aan 135 
f r p p Inrichters VNSE 
28 WILRIJK: Patrick Van Krunkelsven over de 
Sociale Zekerheid, om 11u m KC De Kern, Bist te 
Wilrijk Org VU-Wilrijk 

MAART 

2 BERCHEM-KALMTOUT: Bezoek aan de ten
toonstelling ,,Van Breughel tot Rubeens", Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen Bijeenkomst 
om 13u 15 stipt aan het museum Prijs 120 fr 
inkom en kosten van de gids te delen door aantal 
deelnemers Org FW Berchem i s m FW-Kalmt-
hout 
4 ANTWERPEN: Studentenzangfeest in Hof ter Lo 
6 AARTSELAAR: Jaarlijks VU Dansfeest in zaal 
Zonnewende, Boomsesteenweg Aanvang 20u 30 
Muziek Disco Bar Rolls Royce Innchting VU 
Aartselaar 
9 GEEL: De Politieke Vernieuwing ' Debat tussen 
Patrick Vankrunkelsven (VU) en Jaak Gabnels 
(VLD) Moderator Bruno Huyghebaert (BRTN) Aan 
vang 20u 30 in zaal Het Wijnhuis, Stationsstraat 
Org Vlaamse Aktiegroep Geel 
10 MORTSEL: Dit is het land Door Connie Neefs 
en Ene De Vos Voorafgegaan door muzikaal poe-
zieprogr ,lk ben genoemd meisje en vrouw" Om 
20u in het Mark Liebrechtcentrum Kaarten bij FW-
besturen aan 250 fr Org FW-Prov Antwerpen 
11 WILRIJK: Schepen Gerard Bergers van de Stad 
Antwerpen over de koalitie de vorming ervan en het 
Schepenambt Om 20u 30 in het CC De Kern, Bist te 
Wilrijk Org VU afd Berchem en Wilrijk 

AARTSELAAR 
GAAT DOOR 

Hoewel volksvertegen
woordiger Hugo Coveliers zijn heil zocht bij 
de VLD, blijft de VU Vlaamse Vnje Demokra-
ten in Aartselaar ijveng verdenwerken binnen 
de Vlaamsnationale partij Het bal van de VU-
Aartselaar op 6 maart gaat dan ook door 
zoals gepland, met en ook zonder Coveliers 
Vanaf 20 30 allen naar Zaal Zonnewende, 
Boomsesteenweg in Aartselaar 

CANDRIES VRAAGT 
MINIMUMDREMPEL 

Het Mechels bestuur wil in de gemeenteraad van 
vandaag donderdag toelating vragen om bij het 
Gemeentekrediet een aantal leningen aan te gaan 

Daarbij zijn er twee aanvragen van respektievelijk 
60 000 fr, terugbetaalbaar over 10 jaar, en van 
85 000 fr, terugbetaalbaar over 20 jaar Dit is 
begrotingstechnisch onproduktief, zegt raadslid 
Herman Candnes 

Daarom heeft Candnes aan de Vlaamse minister 
van Financien en Begroting vragen gesteld en 
tevens gesuggereerd een minimumdrempel voor 
leningen te voorzien 

Vraagt Herman Candnes 

- Heeft mevrouw de minister vanuit de Vlaamse 
Regenng, zicht op de afbouw van de gemeentelijke 
beleidsruimte' 

- Heeft ZIJ informatie omtrent de evolutie van de 
leningskosten in de Vlaamse gemeenten ' 

- Acht ZIJ het met opportuun voor het aangaan 
van leningen een minimumbedrag op te leggen om 
nutteloze dossier- en leningskosten te beperken ' 

Terechte vragen als men ziet om welke bedragen 
het gaat 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN ANTWERPEN 

Het O C M W van Antwerpen heeft 
meerdere tijdelijke vacatures voor te
werkstelling in haar Sociale Diensten en 
projectwerking, voor 

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN 
(V/M) 

Aanvangswedde 58 831,- fr bruto per 
maand 

Sollicitatiebnef met CV kan U sturen 
aan Mevr L Bachot, diensthoofd so
ciaal werk, O C M W -Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 32, 2000 Antwerpen, tel 
03/223 58 54 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR C E N T R U M V O O R 

MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN A N T W E R P E N 

De plaats van' schilder (o.a. pistool-
schilder) wordt openverklaard Het be
treft het niveau geschoold bijzondere 
beroepen 

De plaats staat open voor zowel manne
lijke als vrouwelijke kandidaten 

Aanvangswedde 49149,-fr bruto per 
maand 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit hebben 

Leeftijdsvoonwaarde de leeftijd van 18 
jaar bereikt hebben en de leeftijd van 45 
jaar met overschreden hebben op 
831993 

Diplomavereiste 

- hetzij houder zijn van een attest 
waaruit blijkt dat met vrucht ten 
minste het derde studiejaar van het 
algemeen vormend lager secundair 
ondenwijs of van het lager secun
dair technisch of beroepsonderwijs 
met volledig leerplan of voor sociale 
promotie werd gevolgd 

- hetzij vier jaar praktijk tellen in het 
vak 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar 

Verplicht sollicitatieformulier en exa
menprogramma te bekomen op de 7e 
Directie-Personeelszaken van het 
O C M W , Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen 

Inschrijvingsrecht 300,- fr 

De kandidaturen dienen toegekomen te 
zijn op het Secretanaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen, uiter
lijk op 8 31993 

11 DE VLAAMSE ZIELEDIENST ANTWERPEN 

De nu reeds traditionele Vlaamse Zieledienst gaat 
in 1993 voor de 11de maal door op zaterdag, 27 
februan 1993, om 11 uur in de St Walburgiskerk aan 
de Volkstraat in Antwerpen Het is goed dat wij onze 
vnenden blijven gedenken met een bijzondere aan 
dacht voor hen, die ons in 1992 onWallen zijn 

De eucharstievienng wordt opgedragen door e h 

pastoor Soetewey, bijgestaan door H Sommen, 
diaken en W E P A Aernouts, o p , die tevens de 
homilie houdt Verder verlenen hun medewerking 
het SMF Scheldekoor Antwerpen en de lektoren 
Walda van Onckelen en Hans Bogaert Na de mis is 
er gelegenheid elkaar bij een kop koffie te begroe
ten in de ontmoetingsruimte van de kerk 
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MIGRANTEN 
Waar haalt WIJ het om de Volksunie voor te 

stellen als de ideale partij voor de migranten ? 
(WIJ, 28 jan.j.l.) 

De éérste en belangrijkste taak van de 
Volksunie is nog altijd het opkomen en het 
verdedigen van de rechten van ons Vlaamse 
Volk. Het is toch logisch dat een migrant 
geen simpatie kan hebben voor een Vlaams 
Nationalistische partij. Hoe ver gaat dat plura
lisme van de Volksunie eigenlijk, mogen er nu 
ook al vreemdelingen bij ? 

Hoe kunnen mensen van een andere kui
tuur in godsnaam onze kuituur verspreiden of 
verdedigen ? Dit gaat mijn petje echt te bo
ven! Laten wij er in de 1ste plaats voor 
zorgen dat Vlaanderen onafhankelijk wordt 
zonder verdere toegevingen en dat er met
een een halt wordt toegeroepen aan Euro-
Brussel ! 

David Claes, 
Voorzitter VUJO-Beringen 

Red.: Een {(ritsich lezer zal kunnen vast
stellen dat de VU in WIJ van 28 januari 
(„Migranten over Vlamingen", biz. 6) hele
maal niet voorgesteld wordt als de ideale 
partij voor de migranten. Er werd slechts 
opgemerkt dat de VU bij de migranten 
luidens een enquête slechts op 0,3% van 
de stemmen zou kunnen rekenen. Los 
daarvan merken we op dat de VU verdraag
zaam, pluralistisch en ongebonden is. De 
VU plaatst „de rechten van ons Vlaamse 
volk" trouwens niet boven maar naast de 
rechten van andere volkeren. In het Europa 
van de volkeren kunnen mensen van een 
andere kuituur, konform het volksnationa-
listisch gedachtengoed, perfekt (de rech
ten van) andere kuituren verdedigen. 

WERKLOOSHEID 
Hier mijn raktie op de artikelen i.v.m. de 

werkloosheid. 
Om de teruggaande ekonomie en werk

loosheid (WIJ, 4 febr.j.l.) te stoppen is er 
inderdaad een afdoende en zeer simpele 
oplossing, doch die is nog niet te verwezenlij
ken omdat er een mentaliteitsverandering 
moet optreden die nog lang op zich kan laten 
wachten, omdat het nog niet slecht genoeg 
gaat. De oplossing zal zich opdringen als de 
toestand rampzalig zal geworden zijn. 

De onbetaalbare lonen dienen naar om
laag te gaan en iedereen moet kunnen wer
ken voor wat hij kan krijgen. Daarop zullen de 
prijzen dalen en kunnen wij opnieuw verko
pen en groei krijgen. 

Een goed voorbeeld zijn al enkele fabrie
ken waar de werknemers voor de keus ge
steld worden: minder loon of anders honder
den ontslagen of sluiten! Wij klagen steeds 
over de lage-loon-landen doch willen maar 

niet aanvaarden dat onze veel te hoge lonen 
de schuld zijn van onze eigen achteruitgang. 

Normaal zouden staatsmannen of -vrou
wen deze oplossing moeten inzien en opleg
gen. Doch in een demokratie gaat dat niet 
omdat men zulke mensen niet zal kiezen, of 
zij vliegen buiten! 

Dus wachten de politiekers geduldig af tot 
de massa hen smeekt om iets te doen, of dat 
de mentaliteitsverandering er komt uit nood I 

W. Degheldere, Brugge 

KLEURLOOS 
Sedert enkele dagen kunnen de inwoners 

van de stad Maaseik nieuwe straatnaambor
den bewonderen. 

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

Onderaan prijkt de naam van de sponsor, 
bovenaan de straatnaam en de logo: het 
stadswapen, de Belgische vlag (beide in 
kleuren). 

Als je heel goed kijkt, liefst met een verrekij
ker of vergrootglas, dan ontdekt je bovenaan 
midden de vage lijnen van het logo van de 
Vlaamse gemeenschap (de Vlaamse leeuw), 
dit in wit en zwart. 

Daarmee wordt nog maar eens aange
toond dat de Vlaamse refleks van de huidige 
Maaseiker meerderheid (SP en PW) erg 
miniem is. 

We kennen maar al te best de lange 
lijdensweg die deze nieuwe straatnaambor
den hebben afgelegd. Eerst was er zelfs geen 
sprake van het aanbrengen van het logo van 
de Vlaamse gemeenschap. „Technisch on
mogelijk" beweerde een lid van het schepen-
kollege. Deze fameuze leugen werd vlug 
doorgeprikt onder druk van de oppositie, 
CVP en VU-VB, en de Vlaamse verenigingen. 

Nu wordt dit straatnaambord aangebracht 
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met een miniem, haast onzichtbaar en kleur
loos logo van de Vlaamse gemeenschap. 

Wees gerust, we laten het hier niet bij en 
zullen de nodige ludieke akties ondernemen. 
Waar blijft de Vlaamse inbreng van de Vlaam
se en Liberale Demokraten? 

Wilfrled Rosiers, Neeroeteren 

PARTIJRUIL (1) 
Wat beweegt iemand om van partij te 

veranderen ? 
Ontevredenheid met het gevoerde beleid 

van de partij ? Interne ruzies ? Schrik om de 
volgende keer geen mandaat meer te bezit
ten? Eigenbelang? Wie zijn die personen 
eigenlijk? 

Het zijn mandatarissen die dank zij het 
kader de kans gekregen hebben om aan 
poltiek te doen. Wat geven zij die mensen nu 
terug? Twijfel, verbittering. 

Is de Volksunie nog nodig ? 
Heel zeker, want voor Vlaanderen kan het 

heel gevaarlijk zijn, overgeleverd te worden 
aan opportunisten die nu een onderdak zoe
ken bij andere partijen en denken daar het 
mooie weer te mogen uitmaken. 

Als de VU verdwijnt, wordt Vlaanderen 
overgeleverd aan een nationalisme dat ge
vaarlijke wegen kan bewandelen. De VU staat 
voor een demokratisch nationalisme dat 
streeft naar een regio Vlaanderen binnen het 
Europees geheel. Dat vergeten die „overlo
pers". Het is een duidelijke visie waarrond 
een degelijk maatschappelijk engagement 
kan gebouwd worden. Nu zijn we daarmee 
gestart en diegenen die het voortouw zouden 
moeten nemen, ontlopen liever de uitdaging 
en zoeken een gemakkelijk onderkomen in 
de hoop hun ,,zetel" tot in lengte van dagen 
te kunnen verzilveren. Dat zijn salonpolitie-
kers die alles zouden doen om toch maar een 
mandaat te kunnen bekleden. Ik wens de 
VLD veel sukses men haar nieuwe aanwin
sten, het zou ze nog zuur kunnen opbreken. 

De VU is een partij die een heel land heeft 
veranderd in dertig jaar zonder veel steun van 
de media, integendeel. De vruchten mag ze 
niet plukken omdat de pers al jaren de 
publieke opinie voorliegt en verkondigt dat 
als eenmaal de staatshervorming beëindigd 
is de VU er niet meer nodig is. Het zijn een 
aantal mandatarissen van de VU die het 
programma al jaren aan het ondergraven 
waren, die er de oorzaak van zijn dat de 
verkiezingsuitslagen steeds minder goed 
werden. 

Het programma van de VU is veel te 
waardevol om zomaar de boeken te sluiten 
en ik hoop dat we enn slagen de VU terug 
haar elan te bezorgen van weleer. 

Joel Boussemaere, 
voorzitter VU-Groot-Brugge. 
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PARTIJRUIL (2) 
Dat een mandataris zich met meer echt 

thuisvoelt in „zijn" partij is best mogelijk 
Vooraleer hij echter overstapt dient hij eerst 

ernstig zijn eigen geweten te onderzoeken 
om zich bewust te worden in hoever hij mede
verantwoordelijk IS voor het met realiseren 
van het programma, voor het met invullen van 
de nieuwe opdrachten, dient hij er zich ern
stig over te bezinnen in hoeverre hij zijn 
mandaat naar best vermogen heeft vervuld, 
in hoeverre dit mandaat met eerder diende tot 
verheerlijking van zijn eigen persoontje 

Pas dan kan en mag hij het zich veroorlo
ven zijn partij te verlaten Dan moet hij nog zo 
eerlijk blijven om te aanvaarden dat hij zijn 
politiek mandaat kreeg van zijn kiezers die 
dachten dat hij de meest geschikte persoon 
was om het ideeengoed van zijn partij en te 
verdedigen en te helpen verwezenlijken 

Deontologisch en etisch is het dan ook zijn 
plicht om wanneer hij zich met langer thuis 
voelt in zijn partij dit mandaat ter beschikking 
te stellen van zijn kiezers, hen daarover te 
konsulteren en indien dit wettelijk met kan 
ontslag te nemen en zijn opvolger te laten 
zetelen 

Er IS echter ook meer wanneer dhr Ver-
hofstadt echte politieke vernieuwing wil bren
gen en de burger echt dichter bij de politie-
k(er) wil brengen, dan diende hij de politieke 
moed gehad te hebben om van de „nieuwko
mers" te eisen dat zij eerst hun mandaat ter 
beschikking van de kiezer zouden stellen 
vooraleer zij volwaardig lid werden, diende hij 
hen de opdracht te geven zich verdienstelijk 
te maken voor hun nieuw ideaal bv door 
werk in de studiedienst of door hen de boer 
op te sturen om de „goede boodschap" te 
verkondigen 

Dat ZIJ daardoor hun vette pree zouden 
verhezen, dienden die,.idealisten" er maar bij 
te nemen Wie in de katakombentijd van de 
Volksunie op de bres stond zag soms veel 
zwarte sneeuw, dat is immers de prijs voor de 
inzet voor een groots ideaal 

Or. Kris Lambert, 
VU-provincieraadslid, Oostende 

PARTIJRUIL (3) 
Het IS zeer juist dat al de personen, die om 

welke reden dan ook, de VU verlaten hebben 
om naar een andere partij te slappen, hun 
strijdgenoten op een belangrijk moment in de 
steek laten Het zijn dus overlopers 

Inderdaad, de VU is de enige Vlaams-
nationale, demokratische, pluralistische, pa
cifistisch, verdraagzame en ekologisch be
wuste partij ZIJ draagt ook het volksnationa-
lisme hoog in het vaandel Daarom moet men 
de VU trouw blijven tot zij werkelijk geen 
reden van bestaan meer zou hebben Maar 

dat IS nu met het geval We hebben nog het 
bestaansrecht van alle volkeren te verdedi
gen, het racisme te bestrijden, in eigen land 
nog zoveel orde op zaken te stellen 

De VU heeft al veel stormen doorgemaakt 
Ooit zaten wij diep teleurgesteld op de trap
pen van de St -Michiel te Brussel de uitslagen 
van de verkiezingen van 1958 te verwerken 
Ooit klonk alleen de stem van Frans Van der 
Eist in het parlement als een stem m de 
woestijn 

En tochi Wat heeft de partij van onze 
stichter-voorzitter met venwezenlijkf Van
daag hebben wij een federale staat dank zij 
de VU en dank zij haar onafgebroken strijd 

WIJ zijn de rechtmatige erfgenamen van de 
frontbeweging, van het Vlaams-nationalisme 

Het Bruin Blok heeft met het recht zich als 
erfgenaam te beschouwen Ook daarom 
heeft de VU reden van bestaan, ook al was er 
opnieuw maar eén man om te roepen in de 
woestijn 

Margriet Vandamme, Oostende 

PARTIJRUIL (4) 
De overlopers laten duizenden van hun 

kiezers en tientallen die hun verkiezing moge
lijk maakten in de steek 

Volgens Coveliers zou de VU de inrichting 
en het instandhouden van ons Vlaams huis, 
waarvan zij een belangrijk bouwheer was, 
aan andere moeten overlaten Omdat onze 
maatschappijvisie te licht zou uitvallen Deze 
maatschappijvisie is helemaal met te smal, 
maar slaat voorlopg, in onze steeds meer 
matenalistische en egoïstische gemeen
schap, met aan Maar het idealisme, de moed 
en de inzet die lang zullen nodig zijn, om het 
tij te keren, wenst hij met meer op te brengen 

HIJ kiest de gemakkelijke weg naar diege
nen, die inderdaad waarschijnlijk de eerstko
mende tijd de politieke lakens zullen uitdelen 
Tot de ogen van velen zullen opengaan Want 
de maatschappijvisie van de VLD zal veel 
Vlamingen in de bitterste kou drijven en daar 
laten staan 

Herman Van Den Abbeele, 
VU-gemeenteraadslid, 

Dendermonde-Sctioonaarde 

SPLITSING BRABANT 
Lezer Jaak Peeters klaagt dat „ Leuven 

de hoofstad van de nieuwe provincie Vlaams-
Brabant werd Die taak komt Brussel toe'" 
En natuurlijk jammert hij verder dat dit de 
schuld IS van de „ Vlaamse (nou, ja) politici 
die in dit land reeds 20 jaar de plakzwaaien" 
(WIJ, 11 febr j I) 

De Vlaamse beweging, met de Volksunie 
op kop, Ijvert al jaren voor de splitsing van de 
onbestuurbaar-geworden provincie Brabant 
met o m een jaarlijks onjuist verdeelde be-

grotingspot van 10 x 1 000 miljoen frank. 
Deze splitsing is er nu Het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest wordt binnen zijn grenzen 
behouden, de 6 randgemeenten en de 3 
bedreigde corndorgemeenten (Halle-Dworp, 
Hoeilaart, Overijse) vallen zodoende volledig 
en alléén onder het Vlaamse Staatsgezag 

De betrokkene zou er goed aan doen om 
eens de tussenkomst, namens de Senaats-
fraktie, van senator Willy Kuijpers m b t de 
splitsing van de provincie Brabant, na te 
lezen Daarin zou hij een reeks samenwer
kingsmogelijkheden ontdekken, die schuil 
gaan in dit deel van het federalisenngspro-
ces Leuven, als belangrijk industneel en 
universitair centrum, kan met Antwerpen, we
reldhaven en 's Hertogenbosch (een meierij 
die trouwens destijds tot Leuven behoord i) 
opnieuw een kultureel-ekonomische dina-
miek ontwikkelen in het kerngebied der Zui
delijke Nederlanden, dat het Hertogdom Bra
bant steeds geweest is Laat die drie provin
cie-hoofdsteden mekaar nu maar eens vin
den om in het Deltagebied de broodnoodza-
kelijke administratieve, ekologische en 
kulturele samenwerking op gang te brengen 

En samen kunnen zij mekaar in en met 
Brussel vinden Dit keer, eindelijk, als geijken 

N.V., Kortenal(en 

PARTIJRUIL (5) 
Ik heb velen van de overlopers enkele 

malen horen spreken en zelfs een zeldzame 
keer zien luisteren Ik heb me telkens geër
gerd om de belerende taal, om de door hen 
hoog gehouden schijn van onkreukbaarheid, 
wijsheid en alwetendheid 

De maskers zijn afgelegd Zij stappen m de 
karnavaleske molen van de grote VLD-voor-
gangers 

Het weze zo' 

Geert De Spiegeleer, Ressegem 

MONOLOGEN MET 
HUGO SCHILTZ 

De redaktie van WIJ kan het boek 
Monologen met Hugo Schiltz door Kris 
Hoflack de lezers aan gunstvoorwaar-
den aanbieden 

Geïnteresseerden ontvangen het 
boek na storting van 450fr (50fr port-
kosten inbegrepen) op rekening 435-
0271521-01 van Volksunie, Barrikaden-
plein 12,1000 Brussel, met vermelding 
„boek Schiltz" 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken 
* snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Q^&i^esCmi 

WimmM 
g,,„,^m 3798'S^'<^'^ 

/ i tp iL intscn tccst-
zivM voor 100 por-
sonen G iocpcn 
CM bussen op af
s p r a a k tegen spe
ciale pri jzen - toe
r is tenmenu 295 fr. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

J Ca^é "^aaH 9=iotcC ^ 
— Cambitlwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

m= JS 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruikiften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wij bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fijne Franse keuken a la carte en S menu s van 715 fr tot 1600 fr 

Een hart 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 gastronomische v -̂eekends 
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvermgem tel. 058/288 07 fax 058/289 381 



2i 
Stads- en streekvervoer in Vlaanderen 

De Lijn verzorgt het stads- en streekvervoer in heel Vlaanderen. 

Wenst U meer informatie over de vervoermogelijkheden met tram en bus? 

Wenst U te weten welk vervoerbewijs het voordeligst is voor U? 

Bel dan gratis de groene nummers 

De Lijn West-Vlaanderen 078/11.36.63 
Nieuwpoortsesteenweg 110 - 8400 Oostende 

De Lijn Oost- Vlaanderen 078/11.35.53 
Brusselsesteenweg 361 - 9050 Centbrugge 

De Lijn Vlaams Brabant 078/11.37.73 
Barastraat 107 - 1070 Brussel 

De Lijn Antwerpen 078/11.38.83 
Crotehondstraat 58-2018 Antwerpen 

De Lijn Limburg 078/11.39.93 
Grote Breemstraat 4 - 3500 Hasselt 
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