WEEKBLAD

vu kregen \olledig
gratis advies.
En bij renovatie
of isolatie krijg
ik misschien een
subsidie.

^

ENERGIE SPAREN

IS GELD SPAREN
EN UW STADSMILIEU BEWAREN!

HOE BESPAREN OP VERWARMING? ISOLATIE?
VERLICHTING? WARM WATER? WANNEER HEB IK
RECHT OP EEN SUBSIDIE?
In een aantal Energiewinkels in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ontvangt u
GRATIS ADVIES omtrent al u w
energievragen: over verwarm i n g , huishoudelijke apparaten,
isolatie, rendementen, verbruikskosten enz. Tot en met een volledige energieberekening met de
computer als u grotere isolatieof renovatieplannen hebt. U krijgt
alles duidelijk op papier, tot en

met de lijsten van de merken, prijsvergelijkingen, adressen van installateurs. Precies wat u in uw geval nodig
hebt, of u nu in een appartement of
in een huis woont. Wilt u zuiniger en
met meer comfort wonen in een
schoner Brussel? Dan moet u zeker
langs komen. Ook bij u kan erenergie
en geld gespaard worden. Een initiatief van VicAnciaux, Staatssecretaris
voor het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

INFO
TEL 646.33.50

Folder en inlichtingen op het kabinet van :
Vic Anciaux - Staatssecretaris voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Louizalaan 106 - 1050 Brusse

EERST DIT

EEN MANDAAT IS
EEN GEKREGEN OPDRACHT

D

E overlopers van verschillende politieke komaf zorgen, wellicht ongewild, voor een boeiend debat Het
zou wel eens kunnen uitgroeien tot het dispuut van de
komende maanden Het is met omdat de Volksunie
het meest onder de aderlating lijdt dat wij dit een
nuttig debat vinden itiaar op de eerste plaats omdat
WIJ vrezen dat de geloofwaardigheid van politiek en
politici verder aftakelt
In een poging om hun overstap te rechtvaardigen
bedenken overlopers alle mogelijke ekskuses, gaande van ,,het met meer zien zitten", over „de opdracht
IS volbracht" tot ,,de VU-wagen is versleten, ik heb een nieuwe
gekocht, de VLD'
Voor hetzelfde geld kan men verklaren dat men vreest bij
volgende verkiezingen met meer verkozen te zijn Maar deze
beweegreden houden de meesten angstvallig achter de tanden
Wat de uitleg ook mag wezen het meenemen van het mandaat
blijft het diskussiepunt Is en blijft het mandaat eigendom van de
partij of van de verkozene die volhoudt dat hij/zij van de kiezers
het vertrouwen heeft gekregen"? Of moet men bij een overstap het
mandaat aan de partij teruggeven' Wellicht bestaat er geen
jundische grond om deze teruggave te verplichten al zou deze
deontologisch wel te verantwoorden zijn
Over mandaten die het gevolg zijn van
afspraken tussen partijen - burgemeester, schepen, bestendig afgevaardigde,
enz - zou er geen twijfel mogen bestaan ZIJ behoren de partij toe omdat zij
dank zij deze werden toegekend Bij
rechtstreekse verkiezingen ligt het anders
Toch IS er veel aan te voeren om ook
hier de zaken duidelijk en proper te regelen In dat perspektief is het voorstel van
Paul Van Grambergen interessant, hij
dnngt aan op een wetgeving die regelt dat
een mandaat aan een politieke partij toebehoort Het zou inderdaad met slecht
zijn dat zoiets vastgelegd wordt Of gaat ons kamerlid daarmee te
ver'? Een boeiende diskussie
Onze parlementaire demokratie wordt gedragen door politieke
partijen die hun programma om de zoveel jaar aan het kiezerskorps voorleggen, middels kandidaten kunnen kiezers dat programma goed of afkeuren Wie verkozen wordt is een mandaathouder en krijgt de opdracht voor dat programma op te komen en
het te verpersoonlijken Wanneer dat met meer kan, om welke
reden dan ook, wordt men geacht deze opdracht terug te geven
aan de instantie waaruit dat mandaat gesproten is Alle andere
bedenkingen, hoe fraai gevonden ook, doen mets ter zake Het
zwakke punt is dat er geen wettelijke omkadering bestaat om dit
hard te maken
Bovendien is het argument door Paul Van Grembergen in De
Zevende Dag zondag j I aangehaald, dat bij opvolging van een
(overgelopen) mandataris de vervanging met aan de nieuwe partij
toekomt maar door de oorspronkelijke partij moet worden ingevuld, zeer sterk
Ook Manu Ruys heeft zich in het debat gemengd middels een

bijdrage getiteld Overlopen is nog geen overstijgen (DS, 19 febr
j l ) Ruys kijkt verder dan het huidige verschijnsel Er staat in deze
maatschappij zoveel op de helling om bezorgd over te zijn „maar
de bezorgheid moet worden opgetild boven het dagelijkse
eigenbelang" stelt hij terecht „De overlopers zijn daarom nog
geen baanbrekers " Misschien willen zij dat wel zijn, maar dan
vooral met woorden Het doet ons een beetje denken aan de
gevleugelde woorden van Jean Jaures „Als de mensen de
dingen met kunnen veranderen, veranderen zij de woorden "
De opnchting van de VLD is een fenomeen, het beoogde
programma bevat aantrekkelijke „momenten", maar wordt teniet
gedaan door inhoudelijke flaters en onvergeeflijke regiefouten
Het veredelen van „de burger, zijn inspraak en zijn vrijheid" tot
een goedklinkende slogan voor demokratie is bedneglijk, het lijkt
haast op een burger-diktatuur, en in strijd met het algemeen
verlangen naar menselijke solidariteit De grenzeloze machtshonger van de VLD door het jagen op mandatanssen en leden van
andere partijen maakt haar kruistocht voor een zindelijke politieke
kuituur belachelijk Dat politieke figuren die jarenlang het vertrouwen van duizenden mensen genoten zich daartoe lenen getuigt
van misprijzen voor de burger die men beweert hoog te schatten
WIJ moeten met de rekening van het VLD-bestuur maken maar
beschouwen het als onze taak deze
schande aan te klagen
Tegenover het programma van de burger-liberalen staat het programma van de
gemeenschaps-demokratie, het lijkt wel
een nieuwe polanzatie Bezorgd zijn om
de hele gemeenschap kan in deze ikjesmaatschappij misschien wat ouderwets
lijken maar Is aktueler dan ooit Niet
zomaar legt het Europees jaar van de
ouderen de nadruk op de solidariteit tussen de generaties Maar er zijn nog voorbeelden Hoe kan liefde voor de natuur
zinvol zijn als deze met verder reikt dan
het eigen tuintje"? Hetzelfde geldt onze
relatie met andere volkeren en kuituren en
onze strijd om in een wentelende wereld als volk overeind te
blijven
Eigen politieke strukturen zijn noodzakelijk maar geen voldoende waarborg voor een volk om tot volledige ontplooiing uit te
groeien Daarvoor is meer nodig groei tot een natiebewuste
gemeenschap waarvan alle leden de vera/orven autonomie in
harmonie beleven, in wisselwerking tussen groep en individu
Het verwen/en van die autonomie was het eerste programmapunt van de Volksunie, het is deels afgewerkt Gemeenschap en
partij zijn in een situatie terecht gekomen, het is voor beide even
wennen Het bestuur van onze nieuwe gemeenschap zoekt om
haar taak naar behoren te vervullen Hetzelfde kan gezegd
worden van de Volksunie, het is geen nieuw programma maar een
nieuwe situatie Het behoort het volk toe op basis van ons
politieke programma mensen een mandaat te geven dit streven te
behartigen Verkozenen die deze opdracht met meer aankunnen
geven hun mandaat dan ook beter aan die partij terug
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
Vlaamse Raadsvoorzitter Vanvelthoven maakt voortaan de
lijst publiel< van raadsleden
die zonder reden afwezig bleven bij stemmingen in de Vlaamse
Raad.
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In de Vlaamse Raad was
verleden week de VLD de
absolute kampioen bij de
afwezigen. Geen wonder
als men weet waar die VLD'ers allemaal mee bezig zijn!

Vlaams-Nationaal
Weekblad
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Veertig procent van de
Belgen heeft nog nooit
van het Sint-Michielsakkoord gehoord. Zonde,
vond Piet Van Schuyienbergh, en hij
start deze week een reeks over het
recente rondje staatsvormen.
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Na een sterke start ging
de „Ik blijf'-kampanje vorige week fiks door. Ook
niet-VU'ers reageren: „Ik

kom!"
Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.
M ƒ % Brussel
terugwinnen?
T ÊÊ^ Vergeet het. Er is veeleer
I ^ J sprake van een verdere
ontnederlandsing van de
Vlaamse hoofdstad.
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In 1990 stuurde België para's naar Rwanda. Senator Kuijpers bracht in september een werkbezoek
aan het Afrikaanse land. Hij sprak er
o.m. met president Habyarimana.
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Karel Janzegers geeft een
overzicht van een jaar
volksnationale strijd in de
Dietse Nederlanden.

^ ^ aHi Tussen 4 en 14 maart is
^ ¥ \
de baksteen koning in
^ ^
Brussel. Want dan grijpt
Batibouw '93 plaats, de
internationale beurs van het gebouw, de wooninrichting en de renovatie.
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Het belang van de bouwsektor voor de ekonomie
nam de jongste jaren
weer toe. De bouw is
goed voor 10 % van het BNP.
f^ f^
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De tewerkstelling van arbeiders en bedienden in
de bouw was in '91 voor
het zevende opeenvolgende jaar gestegen.
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^'^ ^ ^ '^'J^ Proost mogen
geloven (en waarom zouden we dat niet?) ging
Cyriel Verschaeve in Solbad Hall door voor een biezonder
charmante man.

f^ ƒ % De muzikale vorming in
j J i i ^ ons sekundair ondenwijs
^J^J
laaf heel wat te wensen
over. Prima la musica
vormt een poging om wat bij te
sturen.
(omslag Photo News)

COOPERATION
Spitaels invite Picqué: „Négocions la
cooperation", titelde Le Soir maandag. De
krant berichtte over de uitnodiging van de
Waalse president aan het adres van de Brusselse primus om drie bevoegdheden gemeensctiappelijl< of in osmose uit te oefenen:
de ekonomie, het toerisme en de eksterne
relaties.
Het is inderdaad perfekt mogelijk dat het
Waalse geweest samenw/erkingsakkoorden afsluit met het hoofdstedelijk gewest. De Vlamingen in Brussel hebben de wettelijke garanties om te verhinderen dat deze samenwerkingsakkoorden tegen hun belangen ingaan. De Vlaamse eksellenties in de hoofdstedelijke eksekutieve doen er daarom goed
aan wat dit betreft uiterst goed uit hun doppen te kijken.
Vermits het Brussels hoofdstedelijk gewest
als een enklave in Vlaanderen ligt, zou men
kunnen vooropstellen dat het Vlaamse gewest eigenlijk nog beter geschikt is als gesprekspartner voor Brussel, dat niet aan Wallonië grenst. Wordt het niet eens tijd dat de
Vlaamse eksekutieve dit beseft en het voorbeeld van Spitaels volgt?

MECHELEN
In een vrije tribune in De Standaard pleit
gewezen CVP-senator Leo L/ndemans ervoor
om Mechelen (en niet Leuven) hoofdplaats te
maken van de nieuwe provincie VlaamsBrabant. Het arrondissement Mechelen zou
dan losgeweekt worden uit de provincie Antwerpen, en bij Vlaams-Brabant gehecht worden. Dit arrondissement zou bovendien uitgebreid worden met de kantons Vilvoorde en
Wolvertem. Het arrondissement Leuven zou
er de kantons Zaventem, Kraainem en Overijse bijkrijgen. Het derde arrondissement van
de nieuwe provincie zou gewoon Halle heten,
met de kantons Rode, Halle, Herne, Lennik
en Asse.
Lindemans meent dat Mechelen boven
Leuven het voordeel geniet van een grotere
bereikbaarheid en centralere ligging. Deze
involging van het principe dat „het bestuur
dicht bij de bevolking hoort", vormt voor
Lindemans het doorslaggevend argument
om Mechelen boven Leuven te kiezen.
Maar er liggen nog andere argumenten
voor de hand: een groter Vlaams-Brabant
zou sterker staan om tegen de uitstraling
(uitzaaiing) van Brussel op te tornen. Met
Mechelen
erbij
zou
Vlaams-Brabant
1.265.000 inwoners tellen, meer dan het
hoofdstedelijk gewest dus, meer ook dan
West-Vlaanderen, maar nog steeds minder
dan Oost-Vlaanderen en dan Antwerpen, dat
de dichtst bevolkte Vlaamse provincie zou
blijven.
Mechelen, de historische hoofdstad van de
Nederlanden, hoofdplaats van Vlaams-Brabant? Het lijkt een aantrekkelijk idee, al

Premier Dehaene gaf de buitenlandse joernalisten in Brussel een kursus „Het
Nieuwe België' In die Icursus was vooral het laatste woord uit de titel van
belang: het Invam erop aan om de geruchten over separatisme die de jongste
tijd in de buitenlandse berichtgeving over België binnengeslopen waren, de
kop in te drukken. Dehaene, die het kruim van de internationale pers 35 minuten
liet wachten, sprak Nederlands, Frans en Engels, de ene taal natuurlijk al beter
dan de andere. De joernalisten gaven de Belgische premier dan maar een
koekje van eigen deeg: het leek wel of er per minuut wachten een lijn
gesneuveld was in hun artikel over de perskonferentie. Drie buitenlandse
kranten hadden zelfs geen oor voor de les over België, en meldden alleen dat
ons land, wanneer het voorzitter wordt van de EG, geen tv-kamera's meer wil
toelaten op de vergadering van de Eg-ministerraad. Denemarken was hiermee
bij wijze van eksperiment begonnen.
(foto vum)
moeten beide zijden van de medaille nog
eens goed onderzocht worden. De verschuivingen met de arrondissementen en kantons
hebben bvb. belangrijke gevolgen voor het
aantal zetels per arrondissement.
Een misschien nog beter voorstel bestaat
erin de provincie Antwerpen af te schaffen.
De provincie Antwerpen kan dan samen met
de provincie Vlaams-Brabant en in het licht
van een toekomstige hereniging van de Nederlanden, een nieuwe provincie Zuid-Brabant vormen...

TELE-BRUXELLES
De kabelmaatschappijen Coditeien Iverlec
hebben verbod gekregen om in de randgemeenten Wemmei en Drogenbos nog langer
de uitzendingen van Télé-Bruxelles, TV5 en
Canal Plus te verspreiden. Télé-Bruxelles had
al in '90 zo'n verbod gekregen, waarschijnlijk
heeft de zender zich daar nooit aan gestoord.
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Volgens het kabinet van de Vlaamse Kultuurminister Wecl<x kunnen in Vlaanderen
alleen de voor Vlaanderen goedgekeurde
zenders op de kabel doorgezonden worden.
Télé-Bruxelles mag alleen in Brussel uitzenden, de zender werd volgens Weckx trouwens opgevat als een gewestelijke tv-zender
voor Brussel.
Over Canal Plus en TV5 zou eventueel
kunnen gepraat worden, indien ze zich in
regel stellen met de Vlaamse wetgeving.
Coditel en Iverlec waren dus in feite in overtreding, want ze zonden beide stations door
zonder vergunning van de Vlaamse overheid.
De Franstalige partijen schreeuwden natuurlijk moord en brand. Misprijzen voor de
Franstaligen in de periferie.', inbreul( op de
persvrijtieid!, aanslag op de rechten van de
Franstaligen in de rand!, klonk het. Allemaal
naast de kwestie. Dat de Franstalige partijen,
Coditel, Iverlec, TV5, Canal Plus en Télé-
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DOORDEWEEKS
Bruxelles eerst eens nagaan welke wettelijke
voorwaarden vervuld moeten zijn om In
Vlaanderen te kunnen uitzenden. Het spreekt
voor zich dat de Vlaamse overheid haar eigen
reglementering onverkort laat naleven.
Overigens wees Weckx erop dat Vlaanderen al voldoende Franstalige zenders op z'n
kabels toelaat: RTBfl, Télé 21, RTL-TVI, TF1,
A2 en France 3. En dat tenwijl de Vlaamse
kommerciële zender VTM in Wallonië niet op
de kabel zit.

OVERLOPEN
Een tema dat de jongste maanden zo
ongeveer elke week in deze rubriek opduikt.
Meestal gekoppeld aan een bepaalde politikus. Deze week is het de beurt aan VUfraktieleider in de Vlaamse Raad Paul Van
Grembergen. Wees gerust, Paul loopt echt
niet over, hij wil alleen het overlopen aan
banden leggen.
Van Grembergen wil een wetsvoorstel indienen om overlopers te verplichten hun
politiek mandaat achter te laten bij de partij
die ze de rug toekeerden. Hij noteerde al
positieve reakties uit CVP-, SP-, Agaiev- en
PS-kringen. De VLD reageerde niet op de
brief van Van Grembergen.
De fraktieleider van de VU noemde de VLD
een partij van beleggers, een koopwanspartij
omdat ze VU-mandatarissen en -kaderleden
zou aanzetten om over te lopen.

NDALTP
De Nationale Dienst voor de Afzet van
Land- en Tuinbouwprodukten (NDALTP)
maakt zich zorgen. Volgens het Sint-Michielsakkoord moeten de promotietaken van
„den Afzet" geregionalizeerd worden. Het
zogeheten „produktenbeleid" blijft wel federaal. Maar niemand schijnt de NDALTP precies te kunnen vertellen wat dat inhoudt.
NDALTP-Voorzitter Pol Marck, tevens CVPEuroparlementslid van Boerenbond-strekking en schepen te Herent, verklaarde zich
niet in het politiek debat te willen mengen.
Waarop de voorzitter van „den Afzet" zich
afzette tegen een verregaande regionalizering van de dienst. Marck wil een sterke
federale ruggegraat en een federaal imago
voor de dienst behouden. Als het van Marck
afhangt, blijven ons witlof, ons streekbier en
onze kazen Belgisch.

CYWIE
Dat de aankoop van de /(gusfa-legerhelikopters eind '88 ooit nog een stinkend zaakje
zou blijken, werd toen reeds voorspeld. Gewoon al het feit dat Agusta als buitenstaander
de bestelling kon binnenrijven ten koste van
de Franse en Duitse favorieten, was opmerkelijk. Zowel het leger als de administratie van
Ekonomische Zaken verkozen toen een andere konstrukteur.
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De Zaïrese president Moboetoe verlaat het kabinet van zijn tandarts in IWonaco.
Een van zijn iijfwaciiten houdt een oogje in het zeii. Er werden nogal wat vragen
gesteld bij de Itiespijn van de Zaïrese diktator. Even werd zelfs gedacht dat het
tandartsbezoek slechts een voorwendsel was voor een geheim topberaad met
Belgische, Amerikaanse en Franse diplomaten. Maar dat bericht zou op los
zand berusten: Moboetoe werd alleen door z'n tandarts aan de tand gevoeld.
Om gezondheidsredenen verlengde de president trouwens z'n bezoek aan
Frankrijk. Zo wint hij handig tijd om z'n verzoeningsgesprek met premier
Tshisekedi tot begin maart uit te stellen, en wekt hij in eigen land de mdruk dat
hij in het westen nog op steun kan rekenen. Het gerucht doet ook de ronde dat
Moboetoe in Frankrijk, waar de politieke temperatuur voor de nakende
parlementsverkiezingen stijgt, steun zoekt bij de rechtse partijen.
(foto Reuter)
Er werden ook vragen gesteld bij de noodzaak om de anti-tank-helikopters aan te kopen, kort voor de ineenstorting van het kommunisme. Agusta zou het voordeel gehad
hebben 400 miljoen goedkoper te zijn dan de
konkurrentie. Van het kompensatiedossier
werden de Luikse investeringen wél, en de
Vlaamse, een komposietfabriek in Lummen
van 1 miljard frank, niet uitgevoerd.
Spilfiguur in de Agusta-zaak is de Luikse
industrieel Georges Cywie. Hij werd vorige
week gearresteerd. Cywie heeft al bekend
dat er smeergeld betaald werd in het Agustadossier. Volgens La Libre noemde Cywie de
namen van Guy Coëme, Willy Claes en Guy
Mathot, allen socialisten.
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Het Luikse gerecht onderzoekt immers de
hipotese dat het Agusta-dossier de vermoorde Luikse PS-leider Cools fataal geworden
zou zijn. Volgens deze hipotese zou Cools nl.
vermoord zijn omdat hij gedreigd had bepaalde ongeregeldheden in het helikopterdossier, waarbij sprake was van 200 miljoen
smeergeld, uit te brengen.
Guy Mathot gaf al toe dat hij Cywie ontmoet
heeft, maar hij ontkende dat hij iets te maken
heeft met de eventuele betaling van smeergeld bij de aankoop van de Agusta's. Coëme
en Claes zwegen totnogtoe over het feit dat
hun namen genoemd werden door Cywie.
Het parket-generaal zou indien nodig de
opheffing van hun parlementaire onschendbaarheid kunnen vragen.

KORTWEG
• De Bond van Grote en Jonge
Gezinnen (BGJG) eist meer kinderbijslag. Voor de idnderen van
16 jaar of ouder wil de Bond (in drie
fazen) de bijslag verhoogd zien met
1.000 frank per maand. De organizatie verzet zicli ook tegen een
inlevering op kap van de gezinnen.
• in liet Russische Staatsarchief in
Moskou bevinden zich overblijfselen van de schedel van Adolf Hitler.
Het gaat om de luiten, die met de
kronen en bruggen een juiste identifikatie mogelijk maken.
• in België grepen vorig jaar 628
wegtransporten plaats van bestraalde kernbrandstof, radioaktief
afval, splijtbaar materiaal en brandstofelementen. Minstens dertien
transporten gingen over het spoor,
vier door de lucht. Wegens gebrek
aan middelen gebeurt de kontroie
op die transporten volgens minister
Onkelinx {PS) „slechts bij wijze van
steeiqproef'.
• De film Daens werd genomineerd voor de oscar voor de beste
buiteniandse film.
• Groot-Brittanniê reageert geschokt op de gruwelijke moord op
de tweejarige Jomes Bulger door
twee tienjarige jongens. In GrootBrtttannié kunnen kinderen vanaf
tien jaar vervolgd worden.
• In eigen land speurden de ordediensten driftig naar de Strop, een
ziekelijke marginaal uit Turnhout
die drie kinderen uit het Stadspark
had Rwegeiokt, opgesloten en seksueel misbruikt. Het Laatste
Nieuws, dat twee redakteurs de
temperatuur liet opmeten bij de
Tumhoutse bevolking, titelde dat
de Strop moet tiangen.
m De Veiligheidsraad besliste om
een tribunaal op te richten voor
oorlogsmisdaden begaan in de
Joegoslavische oortog. Dit oorlogstribunaal wordt het eerste in z'n
soort sedert de berechting van de
Duitse en Japanse oorlogsmisdadigers in Nümberg en Tokio.
• De situatie in de streek van Kismayo is nog niet echt onder kontroie. Hoewel onze Belgische keurtroepen er de orde handhaven
slaagden twee rivalizerende krijgsheren er nog in een duchtig robbertje te vechten. Er zouden daarbij
tientallen Somalische doden en gewonden gevallen zijn.

ABSENTEÏSME
IN DE VLAAMSE RAAD
Verleden week donderdag nam de
Vlaamse Raad met 95 stemmen voor, 26
tegen en 2 onthoudingen het dekreet over
de „openluchtrekreatieve bedrijven" aan.
De Vlaamse Raad telt 188 leden, dat wil
dus zeggen dat er 58 raadsleden afwezig
waren. Bijna één op drie. Raadsvoorzitter
Vanvelthoven was over het massaal absenteïsme zo vertoornd dat hij de namen
van de parlementsleden die zonder verontschuldiging afwezig waren, aan de pers
overmaakte.
De VLD-fraktie trekt zich van het parlementair werk blijkbaar het minst aan, liefst
23 VLD-ers waren zonder reden afwezig. Er
waren ook zeven CVP-ers afwezig, 5 SPers, 2 Agaiev-ers, 2 Blokkers en J.P. Van
Rossem. Van de VU-fraktie in de Vlaamse
Raad kwam alleen Jan Caudron op de
„zwarte lijst" voor. De VU-fraktie toonde
zich dus nog het voorbeeldigst.
Toch informeerden we eens bij Jan Caudron, die overigens bekend staat ais een
van de meest noeste werknemers van het
Paleis der Natie, waarom hij verleden donderdag niet op z'n werk was.

uitzondering bedenken, op ziekte of overmacht na, om daar afwezig te blijven. Een
vergadering die dan buiten het parlement
doorgaat, moet wijken voor de stemmingen
in het parlement."

• Waar zat Jan Caudron verleden week
donderdag, toen er gestemd werd in de
• Het absenteïsme is een oud zeer in de
Vlaamse Raad ?
parlementaire assemblees. Is er dan geen
„Ik zat op doktersbevel thuis, met een kruid tegen gewassen ?
oogontsteking. Dit kan trouwens bevestigd
worden door de twee dokters van het parle- „De parlementsleden alleen op hun plicht
ment, bij wie ik op raadpleging geweest ben. wijzen helpt blijkbaar niet. Er is nochtans een
Ik had me, in tegenstelling tot wat de „zwarte mogelijkheid om paal en perk te stellen aan
lijst" laat uitschijnen, wel degelijk, zelfs tweede afwezigheden. Men zou de parlementslemaal, verontschuldigd. In het Beknopt Verden nl. met zitpenningen kunnen betalen. Als
slag staat trouwens zwart op wit geschrevenze dan niet aanwezig zijn, worden ze niet
dat ik afwezig was wegens gezondheidsrede-betaald. Zo simpel is dat Ik ben helemaal niet
nen. Er moet dus iets fout gelopen zijn met deafkerig van de invoering van zo'n sisteem. Ik
samenstelling van de „zwarte lijst" van Van- ben een voltijds, niet kumulerend parlevelthoven. "
mentslid. Een betaling met zitpenningen zou
mij niet deren, ik ben bijna steeds trouw op
• U vindt dat parlementsleden in hun parlement aanwezig dienen te zijn, wanneer er post in het parlement Moest er iemand een
soortgelijk voorstel indienen, ik zou het zeker
daar een wet gestemd wordt?
steunen."
„Niet alleen wanneer er daar een wet
gestemd wordt, parlementsleden moeten altijd aanwezig zijn in het parlement: voor • Vindt U het een goed idee van Vanvelthoven om de namen van de niet verontkommissievergaderingen, fraktievergaderinschuldigde afwezigen bij een stemming
gen, openbare vergaderingen, andere vergaderingen en afspraken, en uiteraard voor debekend te maken ?
stemmingen. Dat is onze job. Wij zijn immers ,, In principe vind ik dat een zeer goed idee.
evengoed werknemers als andere werkneMaar dan moet het korrekt gebeuren. En niet
mers. En die moeten zich op hun werk zoals verleden week. Ik voelde me toen echt
bevinden.
zeer onheus behandeld. Ik kwam immers
Er zijn natuurlijk wel vergaderingen buitenplots onterecht op een zwarte lijst van niethet parlement waar je uit hoofde van je verontschuldigde leden van de Vlaamse
parlementair mandaat aanwezig dient te zijn.Raad terecht die in de pers gepubliceerd
Maar dan hoor je je steeds te verontschuldi-wordt Wat moeten mijn kiezers daar wel van
gen in het parlement. En wanneer er stem-denken ? Ik heb dan ook een rechtzetting
mingen plaatsvinden, kan ik eigenlijk geengevraagd."
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
„Het sukses van 'Daens' is op zijn minst
om twee redenen verheugend. Filmtechnisch
is het een l<w/aliteitsprodukt, met biezonder
gave akteerprestaties, bovendien is het een
film met een smoel. Hij leert ons iets over
onszelf, over de hardvochtigheid van het
betere volk, over doofheid voor onrecht. En
hoe je dat alleen maar verandert als je een
vuist durft maken. Het is een film die durft
tonen hoe meedogenloos de toenmalige elites tegen het 'eigen volk' optraden. Het is dus
een ander soort Vlaanderen dan de mystifikatie die op Zangfeesten en Bedevaarten wordt
bezongen en vereerd. Het is hoopgevend dat
dit reële Vlaanderen, dat van Boon, Daens en
zoveel andere figuren die in de contramine
leefden, niet in de vergetelheid verdwijnt. De
film als behoeder van het kollektief geheugen
en het echte strategische belang, het mag."
Standpunt. 19 februari.

LE SOIR
„Het Sint-Michielsakkoord is maar een
deel van ons programma: de Volksunie heeft
ook een breed sociaal gedachtengoed. Wij
werken ernstig aan de konkretisering en
aktualisering ervan. Het is duidelijk dat sociale keuzen zullen gemaakt worden. Als sommigen op basis van die keuzen willen vertrekken zal ik dat juist vinden."
Bert Anciaux. 16 februari.

De Standaard
„Federalisering van het ZlV-stelsel is geen
doel op zich. Het is een middel tot optimaal,
zuinig en performant beheer. Federalisering
sluit geen onderlinge solidariteit uit. Federalisering maakt wel dat de solidariteit tussen de
gemeenschappen besproken en afgebakend
wordt. Het model van de blanco checks
deugt niet. Het brengt wantrouwen mee en
potverteer. Het model van Sint-Maarten
deugt evenmin. Het brengt steeds meer uitgaven met zich mee.
Federalisering komt tegemoet aan openbaarheid van bestuur, aan het doorbreken
van geldverslindende kompensatiemechanismen tussen de gemeenschappen."
Prof. Dr. Paul Beeckman, hoofddocent
aan de VUB. 17 februari.
„Welke richting het ook zal uitgaan bij de
begrotingsoperaties, de kiezer kan één ding
alvast niet verhopen: een grondige aanpak
op lange termijn van de problematiek van de
staatsschuld met een visie waar we naartoe
willen en vooral waarom. Een klein beetje dus
van wat Bill Clinton woensdag deed. Voorlopig worden in Belgié overheidsbedrijven
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hals-over-kop geprivatiseerd om tijdelijke lekken in de schatkist te dichten, door dezelfde
mensen die jarenlang elke privatisering afdeden als nonsens."
Roif Faiter. 19 februari.
„De stilte na de storm, die een week eerder
door het Natiepaleis was getrokken, trof elke
betrokkene de jongste dagen. Na het geschreeuw, getier en gehuil in de Kamer bij de
stemmingen over de eerste grondwetsartikels, bood de Vlaamse Raad de voorbije
dagen de aanblik van een abdij. (Met op het
beslissende ogenblik veel te weinig „monniken)."
Poi Van Den Driessche. 21 februari.
„Maar het is een weg (invoeren van nieuwe
belastingen om de begroting in evenwicht te
krijgen n.v.d.r.) die deze koalitie regelrecht
naar de afstraffing voert. Omdat de Vlamingen het niet meer verdragen steeds meer te
moeten betalen aan een schatkist waarvan
de bodem is weggeslagen. Omdat er geen
einde aan komt. Omdat men de weersfanden
en de uitvluchten niet meer begrijpt. Omdat
men van regeerders venwacht dat ze het
financiële probleem grondig en voorgoed
oplossen. Als Dehaene daar niet in slaagt, is
nieuwe rampspoed voor de Vlaamse regeringspartijen onvermijdelijk."
Dirk Achten. 21 februari.
„Het is niet bewezen dat de Volksunie - nu
zij dat deel van haar programma heeft gerealizeerd - hoeft te worden opgedoekt. De
autonomie moet inhoud krijgen. Vlaanderen
heeft nood aan een zindelijker politieke kuituur, meer intellektuele kwaliteit, verdere
ekoknomische groei. De VU heeft misschien
nog een kans daartoe bij te dragen. Maar de
tijd is voorbij, dat zij hier over een monopoliepositie beschikte.
Manu Ruys, 19 februari.
„Kleine landen kunnen maar onafhankelijk
zijn in de nieuwe wereldorde wanneer zij met
andere tot regionale samenwerkingsverbanden komen. Alleen het federalisme of konfederalisme kan etnische en linguïstische waarden verzoenen met de eisen van ekonomische interdependentie en politieke samenhang tussen naties."
Katiijn i«aifiiet, hoofddocent KUL. 20 februari.

HETVOLK
„Voetzoek is de jongste rage in sportland.
Zoals de naam laat vermoeden is het een
variante op het voetbal. Ook hier staan 22
spelers op een gladgeschoren wei, maar ze
hollen slechts voor de schijn achter een bal
aan. Elkaar onder de zoden schoffelen is het

doel. Het ordinaire voetje lichten kan iedere
stoethaspel, voor een ongemerkte por in de
ribben is iets meer talent vereist, maar dé
kunst is de welgemikte doodschop.
Het voetzoek is een interactieve sport. Het
publiek kan zijn lol niet op. Het scheldt en
tiert, het bekogelt, het vlegelt mekaar verrot,
het sloopt de tribune. Vuunwerk is nooit van
de lucht. Een zo meeslepend spektakel dat
de spelers soms hun eigen wild geraas
staken.
Voetzoek, een feest!"
P.J.J. Sportmens. 22 februari.
„Een verantwoordelijke maatschappij veronderstelt altijd een minimum aan (sociale)
correcties, solidariteit en collectieve zorg
voor het milieu.
En dat kan alleen als de nodige organisaties en de daarmee gepaard gaande contraintes aanwezig zijn. Wie dat verdoezelt,
bedriegt zijn kiezers in ruil voor een eenmalig
verkiezingssucces. Dat kan je, zo leert de
politieke geschiedenis, maar één keer doen."
Aiain Vanbuyten. 22 februari.

GAZET VAN ANTWERPEN
„Wallonië moet zich realiseren dat het bij
een referendum permanent de kans loopt om
als minderheid door de Vlaamse meerderheid overvleugeld te worden. Tenzij de Walen
zich, zoals met het koningsreferendum, geen
barst aantrekken van de uitslag. Maar dan
wordt, gesteld dat de Vlamingen dit nog eens
laten gebeuren, een referendum volkomen
zinloos."
Jan Veestraeten, 19 februari.
(pvdb)

HORZON

GRUUTHUSE, VLAAMSE DIPLOMAAT, 15E EEUW
Tijdens de krokusvakantie heb ik de levensbeschrijving
gelezen van Lodewijk van Gruuthuse, Vlaams mecenas, ridder
en diplomaat, waarvan vorig jaar de 500e verjaardag van zijn
overlijden te Brugge werd herdacht. (± 1427-1492)
Deze hoveling die de Boergondische hertogen persoonlijk
terzijde heeft gestaan, diende vooreerst Filips de Goede die
peter was van zijn enige zoon, daarna Karel de Stoute aan
wiens huwelijksfeest hij aanwezig was en tenslotte Maria van
Boergondië, naast wie hij opstapte toen zij blootsvoets en met
een kaars in de hand, in processie door Brugge ging na de
ovenwinning van haar man Maximiliaan van Oostenrijk op het
Franse leger in 1479. Hij was inderdaad vrijwel alom tegenwoordig.
Diplomaat zijn in die dagen moet een bijzonder intense
bezigheid zijn geweest. Je ontmoet deze edelman op alle
voorname steekspelen en feestelijkheden en er is geen
sociale, religieuze of kulturele gebeurtenis uit deze bloeiende
periode van onze geschiedenis of Lodewijk van Gruuthuse
was erbij betrokken.
Politieke allianties kwamen dank zij hem tot stand: zo
steunde hij bvb. de Engelse koning Edward IV die hem uit
erkentelijkheid de titel van Earl of Winchester schork, wat een
aanzienlijk inkomen garandeerde aan deze reeds met allerhande eer en titels overladen Bruggeling die voordien door Filips
de Goede persoonlijk tot ridder
was geslagen in de slag van
Gavere tegen de Gentenaars.
Vlaanderens
buitenlandse
handel werd door Lodewijk van
Gruuthuse ter harte genomen in
onderhandelingen die hij voerde
met vertegenwoordigers van de
Hanze-liga.
Nu eens steunde Brugge de
Franse, dan weer de Engelse
koning en door zijn huwelijk verwierf Lodewijk grote invloed in
het Zuiden van Nederland, waar
hij door de Kabeljauwse partij
werd gesteund.
Zo te zien was,,internationaal"
onderhandelen op dat ogenblik
een rabauwse bezigheid. TweeGruuthuse in Brugge.
maal werd een terroristische
aanslag uitgevoerd op van Gruuthuse die overigens een puik
militair en legeraanvoerder moet geweest zijn.
Als makelaar van internationale vooraanstande huwelijken
zie je hem voortdurend op reis waarbij hij niet vergeet telkens,
als best geklede hoveling, op te vallen tijdens steekspelen hier
en daar en bij de inwijding van talrijke aritatieve instellingen en
religieuze werken die zijn naam en zijn blazoen ,,Plus est en
vous" (Er is méér in u) dragen.
Zijn diplomatiek optreden brengt hem in kontakt met alles
wat op dat ogenblik gebeurt tot wanneer hij, trouw aan
Vlaanderen, in konflikt komt met de Duitse echtgenoot van
Maria van Boergondië, nl. Maximiliaan van Oostenrijk die met
de bezetting van zijn Duitsers in Damme, Brugge's levensader
afsnijdt. Vlaanderen, in tegenstelling tot Brabant en andere
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,,landen" van die tijd, weigerde nl. te erkennen dat deze
vreemdeling zomaar aanspraak mocht maken op de opvolging van de troon. Volgens Lodewijk had Maximiliaan hoogstens een mambour"-recht door het voogdijrecht op zijn
kinderen Filips de Schone en Margareta van Oostenrijk. Op
deze loyauteit liep van Gruuthuse te pletter. Hij werd drie jaar
lang opgesloten in Mechelen en keerde in 1492 naar Brugge
terug om er te sterven.
Hij is internationaal méér gekend omwille van de bijzonder
interessante verzameling handschriften die hij had aangelegd
dan als diplomaat. In die tijd was één handschrift meer waard
dan een stenen huis en hij bezat er - of liet er bijmaken meerdere honderden die nu nog bestaan. Zijn ,,librije" is
inderdaad wereldbefaamd.
Ik heb hier echter hulde willen brengen aan deze Vlaamse
diplomaat van toen, aan deze Boergondsiche,,grand commis
de l'Etat", die in velerlei opzichten bijgedragen heeft tot wat
Vlaanderen vanaf de 15e-16e eeuw geworden is.
Vlaanderen toen, dat waren de steden, de relaties met de
Franse koning, met Brabant, Henegouwen, Holland, Zeeland.
De internationale problemen speelden zich toen voor Vlaanderen af in een straal van enkele honderden kilometers rond
Brugge. Pas nadat de natie-staten van de Franse revolutie en
het Kongres van Wenen van
1815 een 19e eeuwse dimensie
zullen krijgen, komt voor ons de
traditionele huidige diplomatie
duidelijk naar voren. De oorspronkelijke diplomatieke aktiviteit dateert echter, zoals blijkt uit
het leven van van Gruuthuse, van
véél vroeger. In Vlaanderen, zowel als in Italië.
Men doet in de klassieke literatuur alsof diplomatie in de 15e
eeuw alleen gekend was door de
Venetianen, de Florentijnen, de
Genuezen. Wij hebben er alle
belang bij aandacht te schenken
aan de Vlaamse diplomatie uit
dezelfde penode, en daarbij is
Lodewijk van Gruuthuse een onmisbare figuur.
Het moet tenslotte ook als
(foto vum)
mens een merkwaardig man geweest zijn. Tussen zijn boeken die meestal Franse, Latijnse,
Engelse handleidingen waren over de kunst om een zo
degelijk mogelijk hoveling en diplomaat te zijn, zit ook het
bekende Liederentiandsctirift met de Vlaamse gezangen van
Moritoen (o.a. Egidius-lied) die Gruuthuse's favoriet moet
geweest zijn. En in zijn testament gaf hij een groot deel weg
aan 13 behoeftigen onder de talrijke Brugse kleermakers, die
zijn in-alle-landen-opgemerkte-pakken hadden gemaakt: hij
noemde hen: de gilde van ,,de scheppers"' Vlaams, vrolijk en
elegant? Boergondisch en van bij ons.
Het kan geen klem land zijn dat mede gemaakt werd door
een Gruuthuse.
Hans De Belder
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WETSTRAAT

VLAAMSE SCHEEPSBOUW
Verder pleitte Candries voor het uitstippelen van een Vlaamse strategie inzake steun
aan bedrijven. „De aanpak van de verschillende ekonomische dossiers lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. fAoet de Vlaamse
regering haar ekonomische doelstellingen
herschikken ten gevolge van de ekonomische recessie ? „Zal Vlaanderen haar konkurrentievermogen kunnen blijven behouden ? Ik vraag me af of alle sociale partners
wel doordrongen zijn van het belang van dit
konkurrentievermogen. Veel zal afhangen
van het strategisch plan van de Vlaamse
regering voor het gehele ekonomische leven.
De overheidssteun moet gericht worden op
de groei van het bedrijfsleven. Bezit Vlaanderen wel de nodige middelen om dit te verwezenlijken ?' Tot zover H. Candries.

Voor de failliete Boelwerf werd de voorbije
weken een oplossing uitgewerkt. Binnen de
Vlaamse regering werden geen inspanningen gespaard om dit moeilijke dossier op te
lossen. Niettegenstaande de Vlaamse raadsleden op geregelde tijdstippen over het dossier werden ingelicht, bleven een aantal vragen onbeantwoord. Daarom interpelleerde H.
Candries de minister-president van de
Vlaamse regering.

VESOC
De akties van de Vlaamse regering om de
Boelwerf te redden worden geraamd op 2
miljard. H.Candries vroeg aan de minister
waar het geld werd gevonden. Werd de
Vesoc-rlchtlijn gerespekteerd? Wordt de
scheepsherstelling bij de nieuwe aanpa\< van
de scheepsbouw betrokken ? De toepassing
van deze richtlijn vergt onder meer een gelijke inspanning van alle betrokken partijen.

STRATEGIE
De minister antwoordde dat de NV. Gimvindus, deze vertegenwoordigt alle overheidspartners, een bedrag van 800 miljoen frank
per jaar zal investeren aan alle scheepsbouwbedrijven. De richtlijn voorziet immers een
sektoriële steun en niet een bedrijfssteun. De
privee-sektor zorgt voor 500 miljoen frank.
Candries meent dat de inkapseling van de
werf in een multinationaal bedrijf een goede
zaak is. Op lange termijn zal dit leiden tot
specialisatie. Dit is mogelijk want de werf- en
scheepsbouw bezitten nog talrijke troeven.

Van Grembergen: vragen rond de toepassing van de investeringskredieten
voor openbare gebouwen,
(foto wu)
Maar inhoevere worden de huidige leveranciers op de eventuele specialisering van de
Boelwerf voorbereid? De herstrukturering
heeft ook verregaande gevolgen voor de
talrijke onderaannemers uit het Waasland.
Zal Boel onmisbaar worden binnen de multinationale groep ?

P-SPROKKELS
• In de kamerkommissie voor Buitenlandse
Betrekkingen werd geïnterpelleerd over de
schending van de mensenrechten van de
Koerdische bevolking in Turkije. P. Van
Grembergen onderstreepte dat er genoeg
politieke drukkingsmiddelen zijn om Turkije
tot andere inzichten te bewegen. Turkije is
een NATO-bondgenoot. Turkije is ook kandidaat voor Europa; dit zijn een aantal mogelijkheden om voorwaarden te stellen.
• In de Vlaamse Raad interpelleerde het
Vlaams Blok minister Van den Bossche over
het dragen van hoofddoeken door islamitische meisjes in het ondenwijs. Het standpunt
van de Vlaamse regenng is dat elke inrichtende macht bevoegd is om een reglement op te
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stellen. H. Olaerts maakte de volgende
schampere opmerking, die past bij de karnalvalstemming. Er zijn mensen die hoofddoeken dragen, andere dragen maskers.. Dit zijn
twee kwalen. Van twee kwalen moet men de
minste kiezen.
• In de Vlaamse Raad interpelleerde E. Van
Vaerenbergh over de mogelijke toepassing
van de bindende Vlaamse Kollektieve Arbeidsovereenkomsten. Momenteel worden
alle belangrijke K.A.O.'s voor Vlaanderen,
nationaal gesloten. Zal de administratie zich
kunnen voorbereiden? Maar wie zal deze
K.A.O. kunnen afsluiten? Zal de SERV deze
taak op zich nemen ?

(ge)

10

De VU meent dat Vlaanderen zich niet mag
verschuilen achter het falend nationaal beleid. België is van de eerste plaats naar de
vijfde plaats inzake buitenlandse investeringen in Europa teruggevallen. Talrijke elementen spelen in het nadeel van ons land; de
verhouding tussen de produktiviteit en de
loonkost, het regulerend optreden van de
overheid en de onzekerheid over het fiskaal
beleid. Vlaanderen moet nieuwe buitenlandse investeerders vinden. Daarom moet dringend gewerkt worden aan haar imagovorming in het buitenland.

PRIVATISERING

^

In de Vlaamse Raad begint binnenkort het
debat over de specifieke overheidstaken en
de privatisering van sommige overheidsbedrijven. Binnen de federale regering is dit
debat reeds een hele tijd hangende. Federaal
minister Maystadt heeft onlangs verklaard dat
de kommissie die de te privatiseren aktiva
van de Belgische staat inventariseert, bijna
klaar is. Fraktieleider P. Van Grembergen
merkte op dat in de reeds verschenen lijst van
eventuele kopers veel Franse bedrijven prijken. „Dit roept vragen op over eventuele
problemen van Vlaamse verankering. Dit debat moet dringend gevoerd worden. Heeft de
Vlaamse regering ter zake al overleg gepleegd met de federale regering ? Heeft de
Vlaamse regering ter zake een strategie ontwikkeld ? Zijn hiervoor de nodige middelen
voorhanden ? Zal de federale regering met
haar verkoop wachten tot de Vlaamse regering ter zake een strategie heeft ontwikkeld ?''
De VU is altijd voorstander geweest van een
bepaalde vorm van privatisering. Sommige
sektoren moeten echter in handen van de
gemeenschap blijven. De VU is tegen een
kolonisatiestrategie waarbij alleen winstgevende aktiviteiten worden overgenomen en
investeringen achterwege blijven.

WETSTRAAT

BELGIË
DE ZAKELIJKE BEZIGHEDEN
BOUWT,
VAN DE VLD-ERS
VLAANDEREN
BETAALT!
De mvesteringskredieten voor openbare
gebouwen worden over de regio's verdeeld
als volgt 30% voor Vlaanderen, 30% voor
Wallonië en 40% voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
De onkosten voor nieuwe gebouwen, of
voor het herstellen van reeds bestaande
gebouwen, worden dus aangerekend op een
van de dne kredieten, al naar gelang in welke
regio het bewuste gebouw gelegen is In
1992 werd in Zaventem een wachtcentrum
voor vreemdelingen opgetrokken Kostprijs
50 miljoen Bovendien zal ook dit jaar nog
een nieuw vertrekcentrum voor illegalen in
Zaventem worden gebouwd 150 miljoen
Zowel Zaventem als Merksplas liggen in
Vlaanderen De 200 miljoen die dit jaar nog
zal gebruikt worden voor het wachtcentrum
en het vertrekcentrum, zullen integraal aangerekend worden op het Vlaamse krediet dat
wordt voorzien voor openbare gebouwen in
Vlaanderen
Een erg onrechtvaardige toestand wanneer men moet vaststellen dat wachtcentra
en vertrekcentra een duidelijk federaal belang hebben Door de onkosten voor deze
centra enkel en alleen aan te rekenen op het
Vlaamse krediet, beperkt de federale regering de kansen voor Vlaanderen om te investeren in andere gebouwen dan die met een
louter „nationaal" karakter
Waarom worden, gezien het louter „nationaal" karakter van opvang- en vertrekcentra,
de lasten daarvan met volgens dezelfde verdeelsleutel (30% Vlaanderen, 30% Wallonië,
40% Brussel) verdeeld"?
Volksvertegenwoordiger P. Van Grembergen stelde in die zin een schriftelijke vraag
aan Coeme, vice-eerste minister en minister
van Verkeerswezen , Openbare Bedrijven en
Regie der Gebouwen De toepassing van de
regionale verdeelsleutel voor toekenning van
investenngskredieten op de aanrekening van
de kosten van nationale opvangcentra voor
vluchtelingen, zou voor Vlaanderen voor
1992 en 1993 een 'winst van 280 miljoen aan
investeringskredieten betekenen Rekening
houdend met die verdeelsleutel zou van de
400 miljoen kredieten voor opvangcentra
slechts 120 miljoen mogen aangerekend
worden aan Vlaanderen Benieuwd wat de
minister daarop te zeggen heeft (JG)

In de Vlaamse Raad was voorzitter Van
Velthoven verleden week vertoornd over het
massale absenteïsme Er werd donderdag
een wet gestemd over de openluchtrekreatieve bedrijven, toegegeven, misschien geen
erg begeesterend tema, door 95 raadsleden
26 raadsleden stemden tegen, en 2 onthielden zich Rest 58, want de Vlaamse Raad telt
188 zitjes Van Velthoven meent het ernstig
met de henwaardenng van de parlementaire
demokratie, en hij besloot de met verontschuldigde afwezigen bekend te maken aan
de pers In De Standaard verscheen een lijst
van 41 raadsleden die afwezig waren en zich
met verontschuldigd hadden Onder hen 1
VU-er, de hardwerkende Jan Caudron Een
vergissing, zoals Caudron op biz 7 uitlegt

Geen vergissing was de indrukwekkende
kollektie VLD-ers die donderdag z'n kat stuurde naar het Vlaams parlement Liefst 23
vertegenwoordigers van de burger vertegenwoordigden er de burger met en verzuimden
zelfs hun afwezigheid te melden Daarnaast
hadden nog dne andere liberalen een bencht
van verhindenng gestuurd
Nu IS het met verwonderlijk dat de VLD-ers
veel om handen hebben Wie er even het
politiek zakboekje op navlooit, stoot al vlug
op de drukke bezigheden van de liberalen
Ze blijken heel wat meer hooi op de vork
genomen te hebben dan de vertegenwoordiging van de burger Een bloemlezing van de
zakelijke aktiviteiten van de VLD-parlementsleden geeft volgend (onvolledig') rezultaat
voor de kamer Beysen (zaakvoerder FAC),
Bnl (zaakvoerder Carrosserie Bril), Oordeel
(bestuurder nv Oordeel Gebroeders), Cortois
(bestuurder Gemaco), Daems (bestuurder
Daems & Zoon), Denys (zaakvoerder Pelslooienj Denys Zulte), F/amanf (voorzitter liberaal ziekenfonds), Platteau (bestuurder vennootschappen), Vergote (financieel direkteur
in diverse ondernemingen)

UWERGE
Ook de senaat telt bezige bijtjes onder de
VLD'ers Anthuenis (sekretaris ziekenfonds),
Buchmann (industrieel, Buchmann Optical
Industries), Gijsbrechts-Horckmans (verzekeringsmakelaar), Wonsef (accountant), Van
Aperen (bestuurder Transport Van Aperen),
Vandermeulen (voorzitter liberaal ziekenfonds Brabant), Van Thillo (voorzitter Spaarkrediet), Verlinden (bedrijfsleider), Vermeiren
(beheerder van vennootschappen)
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Vlak voor het dekreet over de openluchtrekreatieve bedrijven gestemd werd, had de
Vlaamse Raad het ontwerp van dekreet houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selektiebureaus in het
Vlaamse gewest gestemd Een zekere J
Laverge had er het VLD-standpunt toegelicht
Volgens de VLD-fraktie, aldus Laverge, is er
niemand vragende partij voor die wet Deze
reglementering is een ekstreme vorm van
korporatisme, lezen we in Beknopt Verslag
De drempel zal voor de jongeren nu hoger
liggen, weet Laverge
Deze J Laverge is zeer goed geplaatst om
met kennis van zaken over de meest uiteenlopende arbeidsproblemen te spreken Het
politieke zakboekje vertelt ons dat deze Kortrijkse senator bestuurder van vennootschappen en bedrijfsleider is De opsomming van
die vennootschappen neemt meer dan eén
bladzijde in het zakboekje (en wie die vraagbaak kent, weet dat dit kan tellen) in beslag

Laverge is voorzitter, bestuurder of lid van
Febelhout, Timber Engineenng Brussel, Unie
van Sisteembouwers, Technisch Centrum
der Houtnijverheid Brussel, Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk, Vormingsinstituut
Centrum Kortrijk, Euorpese Federatie van de
Houtnijverheid, BVO-Bouwvakopleiding Regio Kortrijk, Liberale Sociale Werken Kortrijk,
Mutualiteit Broederlijke Weldadigheid Kortrijk, Belgische groepenng van Fabnkanten
van houten gelijmde spanten, Algemeen Eigenaars-sindikaat afdeling Kortrijk, Verbond
der Aannemers-patroons van metsel- en betonwerken van Zuid-West-Vlaanderen, Federatie van Algemene Bouwaannemers, Stuurgroep Jonge Ondernemingen regio ZuidWest-Vlaanderen, vzw Immobilienbeurs CIB,
koninklijke voetbalklub Kortrijk
Wacht, 't IS nog met gedaan Laverge is ook
voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigde Bestuurder van nv De Coene
Construct, sa Encomo, nv Bouwonderneming IBC, nv Artecon, nv Korlam, nv Kortim,
sa Kormetal, nv Decobel, nv Korexpa, nv
Kenpro, nv Kuststad bouwbed rijf, nv Decoma,
nv Centerclub, nv Belgische Immobiliengroep, nv Ipeo, nv Icasa, nv Igopex, sa
Couset, bv De Coene Bouwelementen, sa
Bois Scies Manufactures, Regionale Kas voor
Beroepskrediet, nv Korprobel, bvba Laverca,
nv City Promotion, sa Luximco, nv Sobemi,
nv Blikslagerij De Clerck, nv Bajong Carpets
Eén ding is zeker wanneer Laverge het
woord neemt, spreken vele burgers
(pdj)
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STAATSHERVORMING

SINT-MICHIEL UITGELEGD /1

VAN FRANSTALIGE EENHEIDSSTAAT
NAAR VOLWAARDIGE BONDSSTAAT
Het Sint-Michielsakkoord is een
stap In de reeds lang aan de gang
zijnde evolutie van de Belgische
staatsstrukturen: van de unitaire
eenheidsstaat naar Frans model
tot de federale staatsordening
van vandaag. Een belangrijke
stap, maar wellicht niet de laatste. Onze reeks bijdragen over
Sint-Michiei start met deze historische situering.
De volgende weken brengen we
de inhoud van het akkoord en
lichten we de akkoorden over de
milieuheffing en de sociale transferten toe.
In 1831 ontwierp de Belgische grondwetgevende vergadering voor de nieuwe staat
een statuut dat geïnspireerd was op het
Franse voorbeeld: een klassieke eenheidsstaat met één bestuursniveau, het centrale,
met één parlement, één regering, één administratie en één bestuurstaal, het Frans. De
grondwet wijdde wel enkele artikels aan de
provincies en gemeenten, maar van werkelijke autonomie voor de lokale besturen was
nauwelijks sprake. Dat er in dat nieuwe België
twee volkeren leefden en drie talen gesproken werden vonden de stichters van het
koninkrijk irrelevant. Brussel besliste alles.

TAALGRENS
Deze struktuur zou het min of meer uithouden tot in 1970, dus 140 jaar lang! Wel
kregen de Vlamingen gaandeweg meer
rechten, doch dit alles binnen het kader van
het unitaire België. Zo kwam in de periode
1873-1898 een eerste reeks taalwetten tot
stand waarbij In Vlaanderen ook het Nederlands erkend werd als officiële taal in bestuurszaken, het ondenwijs en het gerecht.
Een tweede reeks taalwetten in de periode
1921-1932 voerde de eentaligheid van
Vlaanderen en Wallonië in, bracht de vernederlandsing van de Gentse universiteit tot
stand en voerde het beginsel In dat de
streektaal ook de bestuurstaal en de onderwijstaal Is.
In 1962-1963 legde een derde reeks taaiwetten de taalgrens vast, werden de taalkaders in de administratie ingevoerd en werd
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De jarenlange strijd van de VU voor federalisme werd bekroond. België werd
een federale staat.
(foto wu)
de tweetaligheid van Brussel in bestuurszaken vastgelegd.
In de loop van de jaren '60 werd wel
duidelijk dat de unitaire staatsstruktuur in
zijn voegen kraakte. De Vlaamse meerderheid in dit land wilde haar numeriek overwicht ook in politieke macht vertaald zien en
eigen aksenten kunnen leggen in het beleid.
Een aantal unitaire strukturen werden daarom in de feiten gesplitst. Zo kregen we in
1962 voor het eerst twee ministers van Kuituur (N en F). In 1968 telde de regering
Eyskens twee ministers van Nationale Opvoeding in haar rangen, twee ministers voor
Gemeenschapsbetrekkingen en twee staatssekretarissen voor Streekekonomie én nog
eens een Vlaams en Waals ministerkomitee
voor Streekekonomie. De latere staatshervormingen zijn hier reeds in de kiem aanwezig-

GRENDEL
In 1970 was het dan zover. Voor het eerst
in de Belgische politieke geschiedenis
wordt een prille vorm van zelfbestuur aan de
volksgemeenschappen verschaft. Het land
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wordt ingedeeld in vier taalgebieden: het
Nederlandstalige, het Franstalige, het Duitstalige en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad (de 19 gemeenten). Tegelijk werden in de grondwet drie kuttuurgemeenschappen (de Nederlandse, de Franse en
de Duitse) en drie gewesten (het Vlaamse,
het Waalse en het Brusselse) erkend. De
Nederlandse en Franse kultuurgemeenschap kregen meteen reeds hun eigen raden met wetgevende bevoegdheid; de uitvoerende macht berustte echter nog bij de
nationale regering.
Deze prille vorm van zelfbeschikking werd
echter door de Vlamingen met zeer harde
munt betaald: vanaf nu zouden alle kommunautaire dossiers beslecht worden met
een bijzondere meerderheid. Daarnaast
waarborgde de alarmbelprocedure de rechten van de (Franstalige) parlementaire minderheid door aan de paritair samengestelde
regering een rol als kommunautaire
scheidsrechter toe te kennen. Hierdoor verloren de Vlamingen voorgoed het potentieel
voordeel van hun numerieke meerderheid.
Na een tussenstapje met de voorlopige
gewestvorming van 1974 kregen het Vlaamse en Waalse gewest in 1980 hun eigen

instellingen. Brussel moest omwille van onenigheid over zijn statuut wachten tot in
1989. Beide gewesten kregen een eigen
raad én een eigen regering. Ze werden bevoegd voor een aantal grondgebonden aangelegenheden zoals leefmilieu, natuurbehoud, landinrichting, ruimtelijl<e ordening,
huisvesting, werkgelegenheid, ekonomie,
energie en voogdij over de lokale besturen.
Daarnaast werden de kultuurgemeenschappen omgedoopt tot gemeenschappen
(met eigen raad en regering) en werden ze
voortaan ook bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden (bijstand aan
personen en het gezondheidsbeleid). Op al
deze bevoegdheden werden echter talloze
uitzonderingen ten voordele van de centrale
overheid voorzien, zodat het geheel een
nogal chaotische indruk naliet en allesbehalve duidelijkheid schiep in de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale overheid
en de deelgebieden.

FAZEN
Vanaf 1988 gaan de zaken plots zeer
snel. De toenmalige regering met VU-deelname pakte uit met een ambitieus pakket
hervormingen, opgesplitst in drie fazes. In
de eerste faze krijgen gemeenschappen en
gewesten er nog een flink pakket bevoegdheden bij. Vele uitzonderingen op de reeds
verworven bevoegdheden worden geschrapt zodat we voor het eerst van min of
meer homogene bevoegdheidspakketten
voor de deelgebieden kunnen spreken. De
gewesten worden bevoegd voor Openbare
Werken en Ven/oer en Buitenlandse Handel,
hun voogdij over de lokale besturen wordt
verruimd; de gemeenschappen krijgen er
het hele pakket ondenwijs bij.

heidsgeschillen voordoen tussen de federale overheid en/of de deelgebieden en moet
toezien of de wetten en dekreten in dit land
niet strijdig zijn met de grondwettelijke beginselen van vrijheid van onderwijs, gelijkheid tussen alle Belgen en het verbod om te
diskrimineren.
Hoe het de derde faze verging weet onderhand iedereen wel: er kwam niets van in
huis. Ze moest nochtans de kroon op het
werk zetten: de rechtstreekse verkiezing
van de raden en het afschaffen van het
dubbele petje van kamerlid of senator én
raadslid, het toekennen van internationale
bevoegdheden en de restbevoegdheden
aan de deelgebieden. Uitstel was echter
geen afstel. De nu aan de gang zijnde
staatshervorming (de vierde in de rij na
1970, 1980 en 1988-89) voert in grote mate
de derde faze van de voorbije staatshen/orming uit en doet er nog een extra schep
bovenop.
Eens het Sint-Michielsakkoord in het parlement goedgekeurd is, als uitloper van de
dialoog van volk tot volk, zullen de hierboven vermelde onderdelen van de derde faze
ook effektief in wetteksten omgezet zijn.
Daar komen dan nog extra bevoegdheden
voor de deelgebieden bij (aspekten van
landbouw buitenlandse handel, leefmilieu,
wetenschapsbeleid, organieke wetgeving
op de lokale besturen, strafrechtelijke bevoegdheden) en extra middelen.

GEEN EINDPUNT
Ten slotte, en dit is voor de verdere evolutie van de staatshervorming zeer belangrijk,
erkent het Sint-Michielsakkoord de asymmetrische ontwikkeling van de politieke instellingen aan beide zijden van de taalgrens.
Terwijl Vlaanderen reeds in 1980 resoluut
koos voor de fusie van gewest en gemeenschap bleven bij onze zuiderburen gewest
en gemeenschap elk een eigen leven leiden. Aanvankelijk dacht men dat die fusie er
langs Franstalige zijde ook wel zou komen,
en dat naar Vlaams voorbeeld de gemeenschapsinstellingen de gewestbevoegdheden zouden uitoefenen. Dit is de frankofone
tesis die alle Franstaligen in Belgié verenigd
wil zien, ongeacht of ze nu Waal of Brusselaar zijn.
In werkelijkheid is precies de tegenovergestelde beweging op gang gekomen en
houdt de jongste staatshervorming de gedeeltelijke ontmanteling in van de Franse
Gemeenschap ten voordele van het Waalse
gewest en van de Franse gemeenschapskommissie van het Brussels hoofdstedelijk
gewest. De defusie dus, of de tesis van de
Waalse regionalisten die voorrang geven
aan de Waalse identiteit en niet veel voelen
voor een frankofoon front.

Budgettair gaat dit over aanzienlijke bedragen : voortaan beschikken de deelgebieden over meer dan 40% van de overheidsmiddelen, interestlasten niet meegerekend.

Alleen al die trend naar de ontmanteling
van de Franse gemeenschap bewijst dat de
Belgische staatshervorming haar eindpunt
nog niet bereikt heeft. De vierde staatshervorming is de laatste niet. Gelukkig maar.
Een maatschappij evolueert voortdurend en
dat is ook zo met de kommunautaire verhoudingen in dit land. Staatsstrukturen
moeten op geregelde tijdstippen aan die
evolutie worden aangepast, zoniet wordt
evolutie revolutie.

In de tweede faze ziet de financieringswet
het levenslicht. Deze wet bepaalt hoe de
deelgebieden aan hun inkomsten geraken
en huldigt hierbij het principe van de juiste
terugkeer: voortaan (met een overgangsperiode van tien jaar) krijgen de deelgebieden
een deel van de opbrengst van de personenbelasting in verhouding tot hun aandeel
in de kollektieve welvaart van het land.

PVS

De tweede faze bevat ook een regeling
voor Brussel: het Brussels hoofdstedelijk
gewest krijgt eigen instellingen waar Vlamingen dezelfde waarborgen hebben als de
Franstaligen op het federale vlak. Dit gewest
is geen gewest zoals de twee andere omdat
haar raad geen dekreten met kracht van wet
kan goedkeuren.
Tot slot bevat de tweede faze ook de wet
op het Arbitragehof. Dit hof zal als scheidsrechter optreden wanneer er zich bevoegd-

Verder wordt op 1 januari 1995 de provincie Brabant gesplitst, zodat de indeling van
de provincies eindelijk zal aangepast zijn
aan de in 1970 ingevoerde indeling van het
land in vier taalgebieden. Het toezicht op de
naleving van de taalwetgeving wordt verfijnd
door meer macht toe te kennen aan de
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht en door
de installatie van een adjunkt van de goeverneur in Vlaams-Brabant.

VOLGENDE WEEK:
Een eigen Vlaams parlement

Het Sint-Michielsakkoord is de uitloper van de dialoog van volk tot volk
die Hugo Schiltz voorzat.
(foto wu)
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Voor de sameristelling van deze reeks
werd dankbaar gebruik gemaakt van de extra bijlage bij de Financieel Ekonomische
Tijd van 7 januari 1993 die volledig gewijd is
aan de nieuwe staatsstrukturen die na de
parlementaire goedkeuring van het Sint-Micfiielsakkoord het levenslicht zullen zien.
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WIJ BLIJVEN

WIJ BLIJVEN I:
n
n ZO EENVOUDIG IS DAT

H

ET Ik blijfi-moWo groeide op
enkele dagen uit tot een begrip,
een ordewoord voor de grote
VU-familie als het ware „Ik
blijf I" IS het antwoord op vele
vragen op het werk of in familiekring Vragen over de partij
en over haar toekomst Vragen
die vele VU-leden of militanten
met uit de weg gaan „Ik blijf i"
IS een „ja"-woord aan elkaar,
een open belijdenis naar het grote publiek
De advertentie-kampanje kwam de voorbije week op kruissnelheid VU-senator Nelly Maes, minister Johan Sauwens en Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke waren er afwisselend het gezicht van de partij
Tegelijk kregen alle VU-leden een persoonlijke brief van voorzitter Bert Anciaux in de
bus
De reakties heten met op zich wachten
Dinsdagmorgen noteerde het algemeen sekretariaat 3 000 antwoorden Dat is, merkte
iemand van de WIJ-redaktie op, evenveel
als „de burgers" die op de VLD-advertentie
in de kranten reageerden
Het tema van de politieke overloperij staat
steevast vooraan in vele reakties „Sommige politiekers verwarren 'begmselvast' met
'zetelvast' ", schrijft een WIJ-lezer En verder "Ik word beschaamd als ik aan die
kazakdraaiers denk" en "Waar halen Gabriels en Coveliers het'' Een zetel meenemen die met van hen is'"
Deze mening wordt nog sterker geformuleerd door de vele met-VU'ers die op de
kampanje reageren Zo schrijft iemand uit
Kortrijk „Ik hoop dat de Volksunie blijft
Hoewel sommige politieke ideeën, eigen
aan uw partij, me met altijd aanspreken,
hoop ik toch dat u in de toekomst blijft
geloven Al was het maar omwille van de
demokratie, die tegenwoordig harde klappen krijgt door het optreden van de overlopers naar de VLD"

DANK ZIJ DE VU
Even terzijde in z'n wekelijkse kolumn in
De Standaard (19 febr j l ) is ook oudhoofdredakteur Manu Ruys weinig positief
voor de overlopers „Overlopen is nog
geen overstijgen'"
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De Volksunie mag fier zijn op wat ze
presteerde Want, zo schrijft een VU-lid uit
Sint-Niklaas, „Ik, die nog fanatiek meestapte
in tal van illustere betogingen, en met overtuiging nep 'unitair neen, federaal ja'', luister nu geboeid naar mijn zoon van twaalf
die van school thuiskomt met het nieuws
dat de leraar vertelde dat België nu een
federale staat is Ik heb met nagelaten hem
te vertellen dat dit aan de VU te danken
isi"
Dat het VU-verhaal thans zou ophouden
vindt iedereen absurd „Wie jarenlang met
eigen zuivere kracht aan zijn (tjhuis heeft
gewerkt, laat het met kommerloos in de
steek als de ruwbouw er staat", zo schrijft
een Brabants OCMW-mandataris Een student uit het Oostvlaamse Maldegem schetst
in z'n reaktie een hoog verwachtingspatroon

Na een biezonder sterke start
ging de Ik ö/////-kampanje vorige
week fiks door. De groep „blit
vers" neemt een stevige omvang
aan. En er is meer: ook nietVU'ers reageren. Zij titelen: „Ik
kom ƒ".
Ook op de vraag naar financiële
steun wordt behoorlijk geantwoord. Deze week de cijfers en
de letters van de Ik biijf I-kampanje.
ten aanzien van de VU „Ik wil u een idee
geven van het ongenoegen dat bij de jongeren rijst over de laksheid van de Vlaamse
partijen inzake onrecht en onverdraagzaamheid Jongeren zitten boordevol vragen over
hoe het verder moet Hopelijk weet de VU
aan mij en aan vele anderen daarop antwoord te geven"
Een lezer uit Torhout bezorgde ons een
kopie van het wekelijks kursiefje van Kroebel (pseudoniem voor de Oostrozebeekse
burgemeester, duivel-doe-'t-al Lieven Demedts) in De Weekbode „Bert Anciaux
moet de lichtschakelaar voorlopig nog met
omdraaien, want hij staat heus nog met
alleen f^Aocht de VU toch verdwijnen, wat
gebeurt dan met het geestelijk erfgoed van
het demokratisch Vlaams-nationalisme ' Het
grootste drama zou wel eens kunnen zijn
dat het Vlaams Blok zich als enige erfge-
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naam van het Vlaams-Nationalisme zou opwerpen En dan is het licht helemaal uit"
De motivatie om de VU-kaart te blijven
trekken ligt diep geworteld Een treffende
getuigenis „De erfenis van m'n vader bedroeg nauwelijks geld of goed Zijn nalatenschap was veel grootser en rijker een koppige droom van zelfbestuur in een vredevol
en sociaal Vlaanderen"
Aansporingen voor de partijleiding zijn er
alom Een Poperings oud-schepen schrijft
het in z'n ietwat bonkig Westvlaams „Noch
kruyp'n, noch stuyp'n D'er op en d'er
overi" Een VU-mandataris uit het Westvlaamse Gistel kijkt al even vooruit „De
ontgoocheling bij de 'traditionele' partijen
zal groot zijn - en zal nog veel groter
worden - als ze vandaag moeten vaststellen dat de ambetanteriken van de VU leven
en met van plan zijn dat leven op te geven"

,IK KOM!'
Ook de krantenadvertenties maken heel
wat positieve reakties los „Ik wil weer lid
worden van de VU We moeten en zullen
terug opstaan", schrijft ons iemand uit Hoboken Een politiek dakloze inwoner van
Kraainem besluit z'n brief met „Ik kom eraan I" En uit het Antwerpse Schoten „Kan
ik (terug) lid worden ' "
De voorzitter van de VU-jongeren aan de
KU Leuven vera/ijst naar een vers van Remco Campert „Verzet begint met met grote
woorden, maar met kleine daden"
Na een week kampanje zijn de 3 000
reakties hiervan een levend bewijs De VU
blijft overeind „Zo eenvoudig is dat"
Nico Moyaert

435-0271521-01
Ook de financiële mobilisatie voor de
nationale mediakampanje loopt verder
Algemeen penningmeester Willy De
Saeger mocht maandagavond 993 501
fr op de VU-rekening noteren Dank i
Storten kan nog steeds op KB-rekening 435-0271521-01 met vermelding
„Ikbhjfi

Een groep mensen waarmee je
jarenlang gevochten hebt, om Vlaanderen te
geven waar het recht op heeft, verlaatje niet
op het moment dat het echte verhaal pas
begmt. Het verhaal dat naar Europa leidt.
Niet het Europa van het grootkapitaal maar
een sociaal en kultureel Europa gebouwd op
de eigenheid van volkeren en regio's.
Hiervoor heeft Vlaanderen nood aan een
partij waar mensen standvastig hun idealen
durven verdedigen. Tégen alle risico's in. Ik
blijf dus.
Jaak Vandemeulebroucke,
Euro-parlementslid.

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

DE ONTNEDERLANDSING
VAN BRUSSEL

I

N het zog van de Sint-Michielsakkoorden over de staatshervorming werd hier
en daar nagedacht over de toekomst
van Brussel en de overlevingskansen
van de Brusselse Vlamingen Een van
de meest opgemerkte stemmen in het
debat was die van gewezen Standaardhoofdredakteur Manu Ruys Een mooie
dag om een taboe te doorbreken, moet
Ruys gedacht hebben toen hij zijn krant
op 2 januan een artikel liet publiceren
waarin hij de idee dat de Vlamingen Brussel
misschien ooit nog eens zouden kunnen
terugwinnen naar de prullenmand venwijst
Het IS een feit, aldus Ruys, dat er nog
steeds Vlamingen zijn die beweren „dat
Brussel van ons is" Zij weigeren, zoals de
hovelingen en de keizer van Andersen, de
dingen te zien zoals ze zip Dat soort van
idealistische verblindheid heeft al veel onheil
gesticht
Grosso modo ziet de gepensioneerde
joernalist twee faktoren die er verantwoordelijk voor zijn dat de kansen om de Brusselse
bevolking met haar verfranste Vlamingen via
bestuurlijke taalwetten en goed onderwijs
op termijn weer voor de Nederlandstalige
gemeenschap te winnen, verloren gingen
Er IS ten eerste de massale inwijking en
inplanting van vreemdelingen die, in overgrote meerderheid, de vernederlandsing afwijzen En er is ten tweede de beslissing
daarbovenop van de Belgische wetgever,
getroffen met instemming van de Vlaamse
regeringspartijen, om Brussel tot een afzonderlijk gewest te maken, die het hoofdstedelijk gebied legaal en institutioneel gescheiden heeft van Vlaanderen Ruys vernoemt
ook een mogelijke derde faktor, nl de aanwezigheid van „Europa' in Brussel, zonder
er echter dieper op in te gaan
Dat doet BRTN-joernalist en auteur Geert
Van Istendael in Vlaanderen Morgen (93/1)
wel, en zijn konkluzie is ook al met rooskleung voor de Vlaamse aanwezigheid m Brussel HIJ stelt nl vast dat je als Vlaming bij
een groeiend aantal gelegenheden in de
EG-hoofdstad over het hoofd gezien wordt
als je geen Frans of Engels spreekt We
waren net moeizaam toe aan aarzelende
tweetaligheid Frans-Nederlands, schrijft Van
Istendael, de Brusselse frankofonen zagen
eindelijk in dat ze in de tweetalige hoofdstad
van een tweetalig land woonden en waren
Nederlands aan het leren, onmiskenbaar, en
nou blaft een of andere Siciliaan je af omdat
WIJ - 25 FEBRUARI 1993

je in je eigen stadje eigen, heel officiële taal
wilt spreken
De auteur begrijpt met hoe er Vlamingen
zijn die dit goedschiks pikken De Fransen
en Engelsen komen in de EG-hoofdstad
bestaande suprematieen verdedigen, zo
brutaal, zo zelfgenoegzaam, dat wij met verstomming worden geslagen Precies zoals
vroeger zijn wij boerkes wanneer wij onze
eigen taal willen spreken van hoog tot laag
en vooral in onze eigen hoofdstad Iedereen
die met plat op zijn buik gaat liggen voor
het Engels, is volgens verlichte medevlamingen een provinciaaltje, is achterlijk, bekrorrh

Brussel terugwinnen? Vergeet
het. Daar komt een opmerkelijke
bijdrage van Manu Ruys in De
Standaard (2/1/'93) op neer. Sedert de ontbloting van dit taboe
door de gepensioneerde joernalist werd het een beetje stil in
kringen van Vlaamse Brusseldenkers. Nochtans beseft wie
wat ogen in zijn kop heeft en een
nuchtere geest, dat Brussel hervlaamsen vandaag inderdaad
een illuzie geworden is. Er is
eerder sprake van een verdere
ontnederlandsing van Brussel.
Vlamingen binnen en buiten
Brussel hebben dringend nood
aan een nieuwe strategie voor de
hoofdstad.

Brusselse Vlamingen, een rad voor de
ogen De ontnederlandsing (dit is ruimer
dan verfransing) van Brussel schrijdt nog
steeds verder, van bovenuit, via Europa, en
ook, massaal, van onderuit De opeenvolgende staatshervormingen gaven de Vlaamse Brusselaar weliswaar een theoretische
bescherming Naar analogie met de federale ministerraad verkregen de Vlamingen
bvb de pariteit (op de voorzitter na, en met
bij de staatssekretarissen) in de Brusselse
hoofdstedelijke eksekutieve
(i/laar nog met zo lang geleden (begin
december '92) kloeg VU-staatssekretans Vic
Anciaux in die eksekutieve zijn onmacht
aan Hij vera/ees naar een dertigtal tussenkomsten bij de voogdijminister over de
Brusselse gemeenten, minister-president
Charles Picque (PS), die hij in die drie jaren
als staatssekretaris deed om de taalwetgeving te doen respekteren Nauwelijks twee
tussenkomsten van Anciaux hadden een
gunstig gevolg gekregen Ik moet spijtig
genoeg vaststellen dat op gemeentelijk vlak
de situatie voor de Vlaamse Brusselaar weinig of met verbeterd is, schreef Anciaux aan
Picqué
Onwil van de (lokale) overheid is een
zaak, maar de ontnederlandsing drukt ook
via andere vlakken op de Vlaamse Brusselaars Soms via wegen waarlangs men het
met meer vera/acht had

ONMACHT IN
DE EKSEKUTIEVE

Toevallig sprak ik recent met Y, een
Vlaamse kuisvrouw, die tewerkgesteld is bij
een Vlaamse organizatie in de hoofdstad
Ze IS getrouwd met een Franstalige Brusselaar, en heeft twee kinderen Thuis wordt
geen woord Nederlands gesproken De kinderen gaan naar een Franse school Y
spreekt alleen nog Nederlands op haar
werk, en wanneer ze haar familie in Vlaanderen bezoekt Die familieleden spreken
Frans met de echtgenoot en de kinderen
van Y Toen ik haar vroeg of ze het dan met
spijtig vindt dat haar kinderen geen Vlaams
meer zullen kennen, antwoordde ze ontkennend Ze hebben hier toch geen Vlaams
meer nodig, zei ze Zelfs van de tweetaligheid voor haar kinderen, die binnen een
taalgemengd gezin toch een haalbare troefkaart moet zijn, zag Y het nut met in

Ik ben geneigd Ruys gelijk te geven
Brussel terugwinnen is een onrealistische
doelstelling geworden Wie dat blijft verkondigen draait de Vlamingen, en vooral de

Ik stond sprakeloos Het was een schok
voor mij om vast te moeten stellen dat er
anno 1993 nog Brusselse Vlamingen zijn die
zich vrijwillig laten verfransen Dat er van-

pen, IS een gevoelsmens, dus verstoken
van verstand Het allerergst is tenslotte dat
wie opkomt voor zijn eigen Nederlandse taal
meteen door die verlichte medevlamingen
op een hoop wordt geveegd met het
Vlaams Blok of met andere ekstreemrechtse
groepennkjes
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daag nog eenzelfde brute en vanzelfsprekende verfransing plaatsgrijpt als pakweg
zestig jaar geleden. Zijn al die jaren Vlaamse strijd in Brussel dan aan dat mens voorbijgegaan, vroeg ik me af. Zijn al die inspanningen, van lokettenkwesties en betogingen
tot interpellaties in parlementen en beleidswerk in regeringen voor sommige mensen
dan vergeefs geweest? Is het respekt voor
de eigen taal en kuituur in sommige middens dan echt zo onbelangrijk? Heeft al die
moeite dan niet eens tot rezultaat gehad dat
alle Brusselse Vlamingen beseffen dat hun
tweetaligheid een grote troef is? Hoeveel
Vlamingen in Brussel denken er ook zo over
als Y? Hoe komt het dat de Vlaamse inspanningen voor mensen als Y gefaald hebben ? En welke strategie is er nog mogelijk
om de verdere verfransing van de Y's tegen
te gaan ? Vragen waarop ik het antwoord
schuldig blijf.

Veel Vlamingen zullen het niet eens zijn
met dit somber beeld van het Nederlands in
Brussel. Tja, wie gaat winkelen in de Nieuwstraat, een pint drinkt in de kafees rond de
Grote Markt, of in de Beenhouwersstraat een
stukje wil eten, zal in de meeste gevallen wel
in het Nederlands bediend kunnen worden.
Ook in de handelszaken die rond de gebouwen van de federale en Vlaamse administratie groeiden zal men wel Nederlands spreken. Op één voonwaarde: dat de Vlaming
eerst zélf het Nederlands gebruikt.
En hier wringt het schoentje nog veel te
vaak. Bijna wekelijks moet ik tot mijn grote
ontgoocheling vaststellen hoe Vlamingen van
te lande hun koffie of broodje met filet américain in 't Frans bestellen, vaak dan nog
allerklungeligst. Het is een bekend probleem.
Vic Anciaux kondigde enkele jaren geleden
aan dat hij eens een reklamespotje zou laten
maken om vanop televisie de Vlamingen aan
te manen in hun hoofdstad toch maar hun
eigen taal te gebruiken. Wegens geldgebrek
ligt deze goede bedoeling nog steeds in de
ijskast.

NEDERU\NDS
VOOR MIGRANTEN

QU'EST-CE
QU'ELLE DIT?

Maar er is meer aan de hand dan dt
verfransing. Johan Leman waarschuwde in
'91 als kabinetschef van migrantenkommissaris Paula D'Hondt: „Als we Brussel tweetalig willen houden, moeten we taallessen Nederlands willen organizeren voor de migranten van Brussel" (WIJ, 25 okt. '91). Leman
wees op de moeilijkheden die er gerezen zijn
om voor bepaalde jobs, bvb. loketpersoneel
voor de Brusselse vervoersmaatschappij
MIVB, die meer en meer door migranten
uitgevoerd worden, nog tweetalig personeel
te vinden.
De stelling van Ruys dat de inwijking van
mediterrane vreemdelingen de positie van de
Vlamingen in Brussel alleen maar zal verzwakken, wordt eigenlijk ook bevestigd in
een studie die staatssekretaris Vic Anciaux
liet uitvoeren over het etnisch ondernemerschap in Brussel. Hoewel de taalkennis van
de migrantenondernemers niet het voonwerp
van de studie uitmaakte, verduidelijkte onderzoeker Steven Bracke ons toch dat de meeste van die handelaars en zelfstandigen heel
weinig Nederlands kennen. Een gesprek voeren in het Nederlands is voor de meesten
onder hen praktisch onmogelijk. De migranten voelen overigens weinig nood om Nederlands te leren, voor velen onder hen trouwens
na het Frans de derde taal. Bracke stipt wel
aan dat uit kommerciële overa/egingen een
minderheid etnische ondernemers bereid is
zich wat Nederlands eigen te maken.
Sedert '91 werden de taallessen gelukkig
wat beter uitgebouwd. Momenteel geven bij
de Foyer een zestigtal vrijwilligers Nederlandse taalles aan 584 kursisten, verdeeld in vier
nivo's. Het laatste nivo is vrij gespecializeerd.
De migranten worden er voorbereid op het
eksamen voor het Certifikaat Nederlands als
vreemde taal. Alfons Versteven van de Foyer

Tweetaligheid in de handel is al veel minder
evident eens men het toeristisch of winkelcentrum van Brussel achter zich laat. In het
echte Brussel van de negentien vaak zwaar
verfranste gemeenten hoort men, ook al
ondanks jarenlange verbeten strijd, nog
steeds taaiklachten. De meest in het oog
springende klachten handelen over de administratie. Nog vaak worden de taalwetten
omzeild of minimalistisch en eenzijdig geïnterpreteerd door de gemeentelijke overheden
en OCMW's. De Vlamingen moeten nog
steeds alert zijn: op hun rechten staan, van
hun oren maken, koppig volhouden, desnoods bereid zijn klacht neer te leggen voor
wat een bagatel lijkt.
De ontnederlandsing van Brussel
schrijdt op verschillende fronten verder, ondanl(s al die inspanningen in
akties, betogingen, parlementen en
regeringen.
(foto oann)

bevestigt dat de grote massa van de migranten het nut om Nederlands te leren niet inziet.
Toch is het aanbod Nederlandse taallessen
nog niet voldoende om aan de vraag te
voldoen. Versteven ziet meer en meer migrantenouders, die hun kinderen in groteren
getale naar de Nederlandstalige scholen sturen, de weg naar de Foyer vinden. De migranten weten dat Nederlands kennen in Brussel
(in tegenstelling tot in Vlaanderen) niet levensnoodzakelijk is, maar ze beseffen volgens Versteven steeds beter dat het nuttig is
om aan een goede job te geraken.
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Nog steeds horen we verhalen over winkeliers en horeka-houders uit de Brusselse
binnenlanden die Nederlandstalige klanten
(al dan niet zogezegd) niet begrijpen en
pertinent weigeren in het Nederlands te
woord te staan. Er is heel wat moed en
volharding voor nodig om elke zondagochtend bij de bakker op de hoek z'n pistoleetjes
in het Nederlands te vragen, wetend dat men
ten gehore van de bomvolle winkel een
quoil? of Qu'est-ce qu'elle dit? naar het
hoofd geslingerd kan krijgen. Het is om je
goede ochtendhumeur bij te verliezen. En
deze vernedering is niet weggewist door de
Vlaamse pariteit In de eksekutieve.
Integendeel, het zijn de Brusselse Vlamingen die uit het straatbeeld verdwijnen. Vlaamse sociaalkulturele werkers in de negentien
O
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BRUSSEL
gemeenten klagen steen en been over de
stadsvlucht van de jonge Vlaamse gezinnen.
Momenteel bezetten de Vlamingen 11 van de
75 zitjes in de Brusselse hoofdstedelijke raad.
Hoe zal dit aantal evolueren, ook bvb. in het
licht van de vereenvoudigde naturalizaties
van vreemdelingen, die dan immers stemrecht krijgen? Om nog te zwijgen van de
positie van de Vlamingen in de gemeenteraden.
Het spreekt voor zich dat een minderheid
die in aantal en sterkte blijft afnemen, ook zal
moeten w/eerstaan aan een verhoogde druk
op zijn uitzonderingsstatus. Om het eens kru
te stellen: kunnen de Vlamingen de pariteit in
de Brusselse eksekutieve nog langer volhouden wanneer dit zou betekenen dat bijna al
hun vertegenwoordigers in de Brusselse raad
minister of staatssekretaris moeten worden in
de eksekutieve?

STRATEGIE
GEVRAAGD
Brussel terugwinnen? Vergeet het. Maar
welke strategie moet er dan wel gevolgd
worden ten aanzien van de Vlaamse hoofdstad ? Hierover is Ruys veel minder duidelijk.
De Vlaamse Brusselaar moet het doen met
volgende algemene beschouwing: Brussel
beschouwen als een naburig, familiaal verwant gewest, waarmee Vlaanderen samenwerid in funidie van de eigen belangen en de
posities die het er inneemt - de relatie zat hoe
dan ook intenser zijn dan met Wallonië - lijkt
de meest realistische benadering voor nu en
de komende jaren.
Volgens Ruys vraagt die benadering een
overschakeling naar een andere mentale

Tragel, 23
9308 Hofstade-Aalst
Belgium
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golflengte. Het is inderdaad even wennen. De
Vlaamse partijen, en de VU moet zich hierbij
een eersterangsrol toeëigenen, moeten zich
dringend bezinnen over het ontbloot taboe.
Het spreekt voor zich dat de bescherming en
versterking van de positie van de Vlaamse
minderheid in Brussel hierbij het uitgangspunt dient te vormen. Traditionele sleutelwoorden in de Brusselse kwestie, zoals een
vaste vertegenwoordiging van Vlaamse Brusselaars bij alle verkiezingen, in de Vlaamse
raad en regering, subnationaliteit, splitsing
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde,
Euro-Brussel en het gemeentelijk stemrecht
voor Europeanen, een verplicht advies van
de Vlaamse Gemeenschapskommissie in
Brussel (VGC) bij de dekreetgeving van de
Vlaamse gemeenschap, etc. krijgen een andere dimensie. Wie neemt de handschoen
op?

Phone (53) 731.511
Telex 12340 de nul
Fax (53) 78.17.60
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REBELLEN KAMPEREN
VOOR KIGALI

p zaterdag 13 februari j.l. heeft naar de rijkswachtgevangenis van Gikondo,
Willy Kuijpers, dit keer liggend, even ten oosten van Kigali, stierf die man al
de gorillafilm voor de derde de volgende dag. „Zelfmoord" meldde de
maal bekeken. Nog meer dan
de vorige keren ergerde hem,
Sedert Gorilla's in de Mist (1988),
de te romantische delen van
die film. De opnamen van de
Sigoumey Weavers film over de
gorilla's en het goeie spel van
reddirtg van de bijna dood-geSuzie Weaver, die Diane Fosstroopte berggorilia's, weet de
sey uitbeeldt, blijven echter
TV-kIjkende wereld dat onoogliik
zeer waardevol. Met haar oppuisne Afrika, oosteiijk op de rug
volgster, Elizabeth Macfie, bezocht Kuijpers
van Zaïre, liggen. Waarom de
op de helling van een der 5 vulkanen, midAmerikaanse dierkundige, Diane
den in het natuurpark van het VirungageFossey, er bi| haar levenswerk
bergte, een familie gorilla's. Een enige belevermoord werd, mogen we in de
venis in dat ongerept natuurgebied. Maar dit
film enkel raden.
weerhield hem niet om bij de verdachte
dood van Diane Fossey de schoonbroer van
Gif en doodslag; de afrekeningde president, Protée Ziginanyirazo, toender- met-de-glimiach, zijn nooit ver
tijd prefekt van het Ruhengeridistrikt, in
weg in het paradi]seli{ke Rwanda.
vraag te stellen. Hij zou jarenland bij de
Senator Willy Kuijpers bracht bisverkoop van de overal ter wereld begeerde
sen 14 en 26 s^tember 1^2 een
jonge gorilla's betrokken zijn. Daardoor waDoor het Rwandees leger veroverde
werkbezoek aan dit land. Samen
ren in de 60'er jaren deze mensapen bijna
munitie, ook van Belgische en Engelmet
prof.
Fi\ip
Reyn^ens,
advouitgeroeid.
se makelij. Dit minilegertje van pakkaat Johan &;heers en ere-konweg 5.000 soldaten werd ten gevolge
sui Wilfrled van den Storme,
van de Inval snel uitgebreid tot 40.000
kreeg hi] een presidentiêie uibiomet een bijzonder lage kwaliteit. De
dlging.
Fransen omkaderen militair dit hele
Dit was h ^ gevolg van Kuijpers'
geval;
ons land zorgt voor wat milibatterij kriSsche parlementaire
tair-medische bijstand. En heel wat
vragen aan de ministers Willy
van dit veroverd materiaal komt nog
De Morris Animal Foundation „kocht" van Claes, U o Delcroix, Erik Derydezelfde dag op de zwarte markt tede Rwandese regering een studieprojekt en
cke, en zijn even kritische open
zo raakte Diane Fossey totaal verweven met
recht, ten gerieve van de zovele privébrief aan de koning.
de sociale rangorde van deze langharige
en
partijmilltles en akties. Ten bewijze
De Rwandese president Juvénat
zachtaardige kolossen. Bij haar en Suzie
daarvan kocht senator Willy Kuijpers
Habyadmana bracht - met teWeaver groeiden film en studie uit tot een
In de „bas fond" van Kigali een handveel eerbetoon volgens Kuijpers
levensrol.
granaat voor 20 Belgische franks- tussen 20 en 23 Juli 1992 een
kens...
staatsbezoek aan ons land. Kuij• En met welk resultaat?
(foto's wilfrled van den Storme)
pers' bemerkingen kwamen uit.
W. Kuijpers: „De stropers, daar op de
Wéér
zijn
er
honderdduizenden
open drieiandengrens tussen Zaïre, OeganMaar op 15 oktober '92 viel de betrokken
da en Rwanda, kregen voor het eerst in de op de vlucht in Rwanda. De
(Huto)
Rijkswachtkommandant Haguma
moordparSjen
nemen
overhand
geschiedenis geen i<ans meer Met Diane
„ziek"... Twee dagen later stierf op zijn
Fossey keel< heel de wereld waakzaam toe. toe. Financieel is het land failliet.
beurt dé kroongetuige als 'n gorilla-in-deElke gorillafamilie met élk jong, werd geteld De ret>ellen van het Patriotlsch
mist: vergiftigd! Deze man had bovendien
en herteld, ledere gorilla kreeg een naam en Front staan voor Kigali. Genoeg
- op presidentieel bevel ? - de zogenaamwerd verzorgd bij ziekte. Met een jong ver- redenen dus om 7 maanden later
de „rebellen"-aanval op Rwamagana tijdens
dwijnen „in de mist", over de vulkaanheu- met een (stilaan herstellende)
de nacht van 3 op 4 oktober 1990 georganivels, bleek niet meer mogelijk. Dat was de Willy Kuijpers te gaan praten.
seerd. Haguma leefde als een serviteur de
doodsoorzaak van Diane Fossey. Maar voor
l'état... Als vooraanstaand oud-leerling der
het wereldgeweten liet schoonbroer Protée
Broeders Maristen klom hij snel omhoog in
de prefekt en ex-ondenvijzer, ooit wat gestudeerd in Kanada, een van-niets-vermoe-radio. De president stapte zelf ter plaatse af de openbare orde van de ongenaakbare
dend-boerke, wonend aan de voet van deOnschuldiger kon het niet lijken! Het gif had Rwandese piramide.
hoge Kalisimbi, aanhouden. Overgebracht
weer eens zijn werk gedaan.

TOT DE GIFBEKER
TOE...
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OMSLAGVERHAAL
En wie zo klimt mag „dankbaar" met de
presidentiële familie meespelen... tot de gifbeker toe... Dat is helaas geen fiflmromantiek, maar nog altijd de bittere werkelijkheid
in Rwanda."
• Heeft dit in hoofdzaalc kristelijk-bekeerde land voor zijn beleid geen andere morele maatstaven kunnen opbouwen ?
W. Kuijpers: „Op 22 september 1992 het regende dat het goot - ontving ons,
achter hoge muren - in een uitgestrekte
missiepost, dicht bij Gitarama, de kleine,
prettige bisschop van Kabgayi, Taddeus
Nsengiyumva. Hij is tevens de nieuwe voorzitter van de negenhoofdige Rwandse Bisschoppenkonferentie. Deze moedige Hutu
kan je vergelijken met de Zaïrese mgr. Laurent Monsengwo. In december 1991 publiceerde hij met zijn priesterraad een pastoraal dokument als richtsnoer: „Bekeren wij
ons, om samen in vrede te leven!". Duidelijker kon het niet
Met deze titel rekende hij af met een
weinig fraai bisschoppelijk beleid. Vergeet
niet dat zijn voorganger, de Rwandese
aartsbisschop mgr Vincent Nsengiyumva
tot 1988 als een echte kerkvorst zetelde in
de leiding van president Habyarimana's
eenheidspartij, het „Mouvement Revolutionaire National pour Ie Développement".
Kerk en staat dienden innig ventfeven mekaars belangen.
Maar daarnaast loopt, aan de basis, het
bewonderenswaardig netwerk van honderden katolieke en protestantse scholen, dispensaria, ziekenhuizen, drukkerijen, enz...
Het bezorgt, net zoals in Boeroendi, dit land
een voor Afrika uitzonderlijk hoge graad van
scholing en basisverzorging. Tot 1991 en dit
sedert 1959, toen de Zwitserse Witte Pater
en laatste missiebisschop mgr Perraudin,
zonder-medeweten-van-Brussel, de vermolmde Tutsiheerschappij van Mwami Moetara letterlijk wegduwde, kon je moeilijk veel
moreel-maatschappelijke leiding bij de top
van de Rwandese katolieke kerk ontdekken. "

GROEP ZERO
• Van daaruit geen korrektie naar het
staatshoofd en zijn clan toe ?
W. Kuijpers: „En het resultaat voor de
legerleiding en de topfunkties van dat simpatieke volk is navenant Over vele Rwandezen kan je met Chris de Stoop zeggen: „Ze
zijn zo lief, mijnheer...". En ik voeg er aan
toe:
en zo bang...". Dit neemt niet weg
dat er in Rwanda onder deze autoritaire
leiding ook niet heel wat goeds gebeurde,
zeker in vergelijking tot andere Afrikaanse
landen. Maar het rechtsgebrek en de clangeest vormden van oudsher een zeer zwakke plek Op 5 juli 1973 greep de toenmalige
Rwandese minister van Landsverdediging,
Juvénal Habyarimana - uit het noorden! WIJ - 25 FEBRUARI 1993

Tussen 4 en 25 oktober 1990 trokken een 500-tal para's vanuit ons land naar
Rwanda om er de invalsoorlog te helpen afslaan en de demokratlsering een
kans te bezorgen. Maar daardoor werd ook het regime beschermd. Twee jaar
later sprak senator Willy Kuijpers in Kigali met president Juvénal Habyarimana.
met zijn militairen de macht en liet zijn eerste Hutuvoorganger Grégoire Kajibanda uit het centrum! - tof levenslang veroordelen. Zoals in 1962, 1963, 1964 volgden in
1973 en ook weer tijdens de jongste jaren
moorddadige maanden."
• Tussen de Hutu's en de Tutsi's?
W. Kuijpers: „Dat houden we in Vlaanderen over aan dergelijke slachtpartijen, zowel
in Rwanda als in Boeroendi. In Rwanda
overheerst de Hutumeerderheid, die de Tutsi's weinig of niet lusten. In Boeroendi is het
omgekeerd, dat is juist Maar daartussen
leven bijna ongrijpbaar de clans, de families. De gezagssterke Hutu's domineren immers de anderen, de zwakkeren en ook de
gediplomeerden. Ze zuigen dezen naar het
bestuursapparaat toe en doen hen de vuile
kanveien opknappen. Desnoods mogen
hun kinderen in het begeerde Europa of in
Kanada op staatskosten studeren. Zo worden ze ten tweede male gevangen.
En wie blank is, zoals de buitenlandse
missionarissen, heeft te zwijgen of het
spook van het kolonialisme wordt bovengehaald. De leken zwijgen al even luid. Zij
leven bovendien in Rwanda in hun kringetje.
Ze hebben weinig diepgaand kontakt met
de Rwandezen. Zolang de staat draait,
draaien de banken én de blanken - de
technici - mee. Dat weinig-demokratische
samenlevingspakket van Rwanda deed me
op 16 juli 1992 een fameuze open brief aan
de koning schrijven. Zij gingen immers president Juvénal Habyarimana met alle mogelijke eer ontvangen! Dat tenvijl het aantal
martelaren maandelijks toenam."
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• Kan je zo enkele voorbeelden geven?
W. Kuijpers: „In januari 1993 werd majoor Frangois Muhinva, een Hutu uit Ruhashya (Butare), hoofd van de Rwandese Kriminologische Dienst, vergiftigd. Reden? Hij
weigerde om (onschuldige) „politieke" gevangenen te martelen... Zo werd Frangois
op zijn beurt een onbekende martelaar..
Of kent men bij ons het verhaal van de
hoog-begaafde luitenant-kolonel Innocent
Kamanzi uit Nyamabuye (Gitarama)? Hij
was de enige officier uit het centrum van
Rwanda - wees gerust, 'n Hutu! - die
sedert de onafhankelijkheid hiërarchisch zo
hoog was opgeklommen. Hij werd door de
Groep Zéro gehaat Deze kon die onkreukbare, kristelijke militair niet binden. Nooit
zou kj doordringen tot de opperste legerleiding.
In de loop van november '92 werd zijn
voertuig onklaar gemaakt en vond een te
ijverige dokter bovendien een grote dosis
slaapmiddelen in zijn maag. Lees: vergif!
Wanneer je het vertrouwen geniet van
enkele mensen in het Rwandees kader,
hoor je zo het ene verhaal na het andere.
Een werkbezoek doet de rest
Of moet ik u het lot van kommandant
Gacinya uit Tumba (Byumba), vergiftigd in
december '92, beschrijven? Ook deze leidinggevende Hutu wist teveel. De geprogrammeerde, zogezegde „Tutsi"-aanvallen
van 4 op 5 oktober in Kigali; de tientallen
terrorizerende granaatincidenten; de eigendommenverkoop van gevluchte Rwandezen, enz...

iMfiT^\Tij;^^rifl1l
Speelde hi] gegevens door'' Dat alles
werd hem fataal Neen, elkeen die ter plaatse de levensomstandigheden dieper kent,
zal je met dergelijke voorbeelden overtuigen De etnische spanningen Hutu-Tutsi
v/orden kunstmatig opgefokt door het regime Naar de buitenwereld toe misbruiken
de Hutu's geslepen een soort „Eigen Volk
eerst i' -formule Maar het gaat in feite over
hun clan "
• Hoe blijft de president overeind ?
W. Kuijpers: „Ontegensprekelijk bezit
deze 56-jarige man, die voor 20 jaar de macht
greep, een groot leiderschansma Wilfried
Martens heeft ooit - wellicht betoverd onder
de Afrikaanse zon' - over Zaïre en Mobutu
gezegd „Ik hou van zijn land, zijn volk en zijn
leiders i Zonder enige moeite zou hij dat
over Juvenal Habyarimana en Rwanda ook
kunnen zeggen Moest ik met beter weten,
zou ik er ook zo intrappen

ontwikkelingssamenwerkers vanuit hun kringen en doen hun werk In het Frans dialogeren ZIJ zo goed als het kan met de Rwandese
overheid Verder worden zij geacht te zwijgen
en de staatssoevereiniteit te eerbiedigen Zij
dringen meestal met door tot de kern van dit
Dr Jekyll and Mr Hyde-drama En hun wedden worden in Europa of door de internationale organisaties betaald, gelukkig'
Hun job ' Het gevecht tegen de alomtegenwoordige Aids statistieken ontmaskeren
en landbouwprojekten in leven houden, eerlijk les geven en gehandikaptenzorg Onze
bekende dorpsgenoot en gepensionneerde
BRTN-ambtenaar Jef Vandensande, liep er
zonder vergoeding vanaf 1 janaun 1993 de
Rwandese TV in gang
Een 70-tal jongere, entoesiaste Rwandezen leerden bij hem de stiel Nu valt er af te

wachten of ook dit medium ingepalmd zal
worden door de grote familie van de president'

CHAOS ALOM

^

• Wat is uw mening over de van het
Rwandees Patriotisch Front?
W. Kuijpers: „Op de 16e Frans-Afrikaanse
top, die van 19 tot 21 juni '90 liep verklaarde
president Mitterand, dat Frankrijk (en Europa)
in het vervolg vooral ontwikkelingslanden
„op weg naar de demokratisering" zou steunen Tussen de 54 Afrikaanse landen zijn de
diktaturen met te tellen De volkeren hongeren, redenen om te morren zijn er te over

WIJ hebben een paar uren met de president
gepraat Wij legden hem een lijst „korrupten", die professor Filip Reyntjens - een
man met jarenlange Afrikakennis, hij doceerde een hele tijd aan de Rwandese Universiteit
van Butare - natrok, voor Habyarimana gaf
geen krimp Hij werd noch boos noch nerveus Alleen zijn kabinetschef Enoch Ruhigera, die ooit in Gembloers studeerde en acht
jaar lang een deel van de koffie-opbrengsten
deelde, werd wit rond de neus De president
vond het een overdreven dokument Meer
met Geen diskussie
Sedert 1978 heeft de president de bestuursmacht opgebouwd met „hovelingen'
uit zijn 2 noordoostelijke prefekturen en zijn
familie Wie het aan de top anders wil demokratischer dus - moet weg De vijf
Rwandese Mensenrechtenkomitees stelden
voor een lijst samen met een 1500-tal gedode of verdwenen Rwandezen Het zijn bijna
allen Hutu's uit de zuidelijke prefekturen
Butare, Cyangugu, Gikongoro Kibuye, Gitarma, Kibungo en ook Kigali
Ander deeltje van het sisteem de vertrouwensman kolonel Aloies Nsekalije uit Giciye,
van dezelfde promotie in de militaire school,
weerde tussen 1981 en 1988 als minister van
Onderswijs stap-na-stap vooral de zuidelijke
kandidaten uit het middelbaar en hoger onderwijs Als je beseft dat er al jaren duizenden
plaatsen tekort zijn in de overbevolkte en van
staatswege sterk gekontroleerde scholen,
dan weetje hoe je met enkele jaren zuivering
en selektieve doodslag de macht naar je
hand zet
Ik herhaal het dat bloedige gegeven overstijgt het Hutu-Tutsigegeven Het ondermijnde totaal dit mooie land "
• Maar er moet tocti meer zijn...
W. Kuijpers: „Voor de rest houden, door
zowat 50% van 's lands begroting te betoelagen, de buitenlanders en de missionarissen
met de gewone werkzame mensen - zwijgend en zwoegend - deze kleine Afrikaanse
gemeenschap recht Voorzichtig leven de

In 1925 ontwikkelde de Belgisch-koloniale administratie een der eerste Afrikaanse natuurbeschermingsgebieden, nl. het Albertpark aan het Kivumeer. Dat
groeide in 1969 - onder Rwandees bestuur - uit tot het VIrungapark. In OostRwanda volgde in 1934 het Akagerapark. De Gentse dokter J.-Pierre Van de
Weghe, tevens ornitoloog, zou daar zowat het werk doen dat de Amerikaanse
Diane Fossey ontwikkelde voor de berggorilia's in het Virungapark.
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OMSLAGVERHAAL
In Rwanda is het ongenoegen m.b.t. het
almachtige éénpartijstelsel van de president,
nl. de MRND, groot De miserie van duizenden gevluchte Tutsi's en Hutu's in Oeganda,
Zaïre, Boerundi en Europa woel<ert al jaren.
De korruptie en de sluipmoorden takelden
gaandeweg het ontegensprekelijk-persoory
lijk prestige en leiderschap van Juvénal Habyarimana af. Dus geen leiderschap meer,
wat zo belangrijk is in Afrika.
Soortgelijke Afrikaanse ontbindingsverschijnselen maken we nog vreselijker mee: in
Angola, Liberia, Mozambique, Somalië, enz...
De buurlanden spinnen daaruit garen. In dit
geval: volop Oeganda! Bovendien mogen
we niet vergeten dat alle Rwandese grenzen
volledig kunstmatig zijn. Aan weerszijden van
die grenzen wonen dezelfde families, dezelfde stammen."
• De rebellen kwamen vanuit Oeganda...
W. Kuijpers: „In Oeganda had zich, o.l.v.
Paul Kagame, oud hoofd van de OegandeesMilitaire Veiligheidsdienst, een rebellenlegertje gevormd, het Rwandees Patriotisch Front
(RPF) vooral dan met materiaal van het Oegandees leger. Op 1 oktober 1990 viel het om
10u. in Kagitumba Rwanda binnen. Dit gebeurde, niettegenstaande de demokratise-

In Rwanda leeft 93% van de aktieve bevolking van veeteelt, land- en bosbouw.
Meer dan de helft hiervan doet dat op minder dan 1 ha. ledere Rwandees leeft
socio-ekonomisch verbonden met „zijn heuvel", die overbebouwd is, afgekalfd
en uitgeput.
In Kisaru (Byumba) - sedert vele jaren ondersteund door Jan Oosterbos en
zijn vrienden uit Genk - ontwikkelde de Oostvlaamse broeder Cyriel Wieme,
ook met ABOS-hulp, prachtige terraslandbouw. Temidden van het frontgebeuren vangt broeder Wieme bovendien nog een 30.000-tal vluchtelingen op. Een
eerbetoon met de leeuwevlag was dus zeker niet te veel...

LE GROUPE ZERO OF
DE GROTE FAMILIE VAN DE AKAZU
Akazu is het Rwandees woord voor
vertrouwenskring, nl. zij die in het huis
(= inzu) mogen verblijven. Het begrip
verwijst naar de Habyarimana-famllie en
de presidentiële clan, vooral afkomstig uit
de 2 noordwestelijke prefekturen. Zij beheren de deviezen van de Centrale Bank;
kontroleren de buitenlandse hulp; bezetten de afvaardigingen van de internationale organisaties en leiden de handelsmaatschappijen.
Enkele namen?
- Agatha Kanziga: de echtgenote van
de president wordt overal éérst genoemd.
Dan volgt haar broer:
- Kolonel Elie Sagatwa: privé-sekretaris van de president, bijgesetaan door:
- Protais ZJgiranyirazo: broer van Agatha, voormalig prefekt van de gorillaprefektuur Ruhengeri. Hij is meer bekend in de
vertrouwelijke nota's onder Z, ook de beginletter van de Groep Zéro.
- Séraphin Rwabukumba: ook een
schoonbroer van de president. Hij leidt La
Centrala, de grote invoersvennootschap,
die een 50-tal invoeriicenties monopoliseert.
Séraphin en Protais houden de touwtjes
in handen van afte politiek-financiële bindingen.
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- J.-Pierre Habyarimana: de oudste
zoon van de president en
- Michel Bagaragaza, hoofd van de
tee-verkoop, kontroleren dan weer alle
uitvoer (ook drugs, wordt verteld). Zij beheren de fruit-, groenten- en zuivelhandel
alsmede alle hotels van het Office National
du Tourisme.
-Alphonse Ntirivamunda: schoonzoon
van de president, beheert en leidt alle
uitgaven rond de Rwandese bruggen en
wegen.
Kapitein Pascal Simbikangwa:
schoonbroer van kolonel Elie Sagatwa,
zetelt in het presidentieel bureau als dé
grote kontroleman van de Presidentiële
Inlichtingendienst. Hij verplaatst zich in
een rolstoel, tengevolge van een ongeval.
Op 18 oktober 1992 legden de 9 groten
uit de Akazu - op basis van een vraaggesprek met Willy Kuijpers, verschenen in La
Libre Belgique (3 oktober 1992) - klacht
neer via een Elsens advokatenkantoor
t.a.v. prof. Filip Reyntjens, joernaliste Marie-France Cros en Willy Kuijpers. „Zij
waren ten zeerste geschokt door onze
zware en manifest lichtzinnige beschuldigingen.", zo luidde het...
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ring in Rwanda toch zuurstof kreeg. Deze
werd door de president aangekondigd op 1
juli 1990. De Rwandese grondwetsherziening
volgde op 10 juni 1991 en liet meerdere
partijen toe. En deze partijen kwamen intussen ook tot stand. Zij zitten nu geklemd
tussen de oude MRND die van zijn pluimen
verloor maar met de president als leider sterk
blijft en het Rwandees Patriotisch Front, dat
deze opvrijt.
De Inval werd een politiek drukkingsmiddel. Maar vergeet het niet: het RPF trad even
moordend als het Rwandees leger op. De
oorlog heeft Rwanda verder geruïneerd. Meer
dan 200.000 arme boertjes trokken na 1
oktober 1991 uit het noorden weg. 6 gemeenten bleven bezet Want, zélf opgejaagd door
de Franse militaire „bijstand", had het Rwandees leger het rebellenleger vrij snel voor 30
oktober '90 tot in de noordelijke moerasgebieden teruggedreven.
In het Tanzaniaanse Arusha ondertekenden op 31 oktober '92, na heel wat geharrewar en begeleid door Vt^waarnemers, enkele ministers uit de Rwandese (overgangs)regering met dat Rwandees Patriotisch Front
de vrede. Deze hield o.m. in dat de presidentiële macht zou worden afgezwakt en de
rechterlijke macht versterkt."

KOFFIEREKENING ~
• Waarom dat laatste?
W. Kuijpers: „Op 659 Rwandese magistraten volgden slechts 5,2% ooit een rechters-

stage en maar 34 rechters bezitten een diploma licentie Rechten! 52 rechters behaalden
slechts een LO-diploma. Maar de uitvoering
van het Arusha-akkoord liet op zich wachten.
De sluipmoorden, blijkbaar vooral georchestreerd door de MRND, namen toe. Elke
andere partij vormde op haar beurt een
militie. Kortom, al maanden is de chaos in
Rwanda zeer groot De ekstremen vormden
een partij, nl. de Coalition pour la Defense de
la République (CDR), vonden die Hutu's
mekaar die opnieuw een gewelddadige botsing met de Tutsi's willen uitlokken. Het debat
over de demokratische hervormingen, over
de verkiezingen verdween in de mist En de
huidige Oegandese president Joweri Museveni, 'n zuidelijke, die in 1986 na de Amindikdatuur op zijn beurt de macht van de
noordelijke Milton Obote overnam, speelt
voorzichtig zijn warm-en-koud-spelletje. Ooit
was hij de grote vriend in de machtsstrijd van
zijn etnisch venvante streekgenoot president
Juvénal Habyarimana!
Via Oegandese koffie door versluizing aan
Rwanda zou Museveni heel wat deviezen
venvorven hebben bij zijn vriend om wapens
aan te kopen! Sommige goed-ingelichten in
Kigali vertelden me: „Dat de rekeningen niet
klopten !"Endat zou ook een der basisoorzaken zijn van de huidige „afrekening in de
mist".
• Waarvan leven de binnengevallen Tutsirebellen ?
W. Kuijpers: „Het RPF of Inkontanyi, dedapperen leven zeker niet van de opbrengsten der strooptochten bij de al arme Rwandezen! Er moeten dus andere bronnen gezocht worden.
• Ondertussen kamperen de rebellen voor
Kigali. Hoelang nog?
W. Kuijpers: „Op maandag 5 januari '93
verbrak het RPF de wankele vrede, ondertekend in Arusha en rukte verder op tot voor
Kigali. De terreur nam toe en de verdachtmakingen. Iedereen vlucht voor iedereen.
In het totaal zouden nu 800.000 Rwandezen ontheemd zijn. Dus meer dan 10% van de
bevolking. Daarenboven leven er nog een
300.000-tal In de buurlanden en Europa.
Sedert 1960, na de eerste post-koloniale
uitdrijving heeft niemand - ook de internationale organisaties niet - het vluchtelingenprobleem ernstig behandeld. Met voedselhulp werk je die kanker niet weg. Dit probleem betekent een tijdbom, een destabiliseringsfaktor van éérste grootte. In de twee
noordelijke prefekturen tegen de Oegandese
grens, de thuisbasis van Habyarimana, bezet
het RPF de strategische heuvels, de wegen
en de elektriciteitsstuwdam van Mukungwa.
Wil Museveni de kunstmatige Oegandees/Rwandese grens verleggen tenvijl hij
Habyarimana - via het RPF- de koffierekening doet betalen ?"

• Wat is je besluit voor Rwanda ?
W. Kuijpers: „Wij mogen de Rwandezen
- na zoveel inzet en opbouw - zeker nu niet
loslaten. Maar dit getalm, gesjoemel en het
nieuwe oorlogje spelen mag evenmin blijven
duren. Indien de Europese landen, onder VNtoezicht of dat van de Afrikaanse Eenheid, in
élk der 150 gemeenten een bewapend-neu-

traal toezicht zouden organiseren, indien intussen het vredesakkoord, eveneens onder
dat toezicht, aan de top niet wordt uitgevoerd, vrees Ik Somalische toestanden. De
eerste Akuzumensen met een tweede verblijf
én goedgespekte bankrekeningen in Brussel
en Parijs stuurden reeds hun familie voorop.
Het is alssof zij daardoor willen zeggen:
„Après nous Ie deluge...".

RWANDA IN EEN NOTEDOP
• OpjjervJakfe!: Zowat tweefnaal V!aar>cleren of 28.338 km2, ingedeeid over 10
bestuursprefekturerï. Hootóstad = Kigali,
Rwanda is groter^deeis een vulkarttsch
fend „met-dui2;end-heuvels", tot 4,507m,
HeÉ te praöTfig geteger» tegen het KJVU(tieer en het VJroerigagebergte, op de
scheiding van het Zaïre- en Nijibekken. Het
Akager^ark ( ± 300.000 ha) en het Kfvupark met zfjn berggorilla's zijn uniek voor
Atika.
• Bevolking; 7,2 miljoen; geix)Ortecf|"
fers: 5,2% {1986 - Wereldbank), een
wereldrekord ftsr vergelijking: per Rwancfese vrouw telt men 8 kinderen, tegert 6,5
in öoeroendi, 6,1 in Zaire, 4,4 In Indië, 1,5
in West-Eufop^a): RmmOa heeft met 5% de
laagste versteöelijkingsgraad ter wereld
(ZÖ% in Kenia; 30% in Nigeria; 39% in
Zaïre; ± 75% in West-Europa); met 290
tot 80) inw. per km2 is Rwanda het dichtst
bevdkte land van Atika; in 1940 lelde
Rwanda iete meer dan 2 miljoen inwoners;
m groeit de bevolking met 240.000 per
jaar; 48% = jonger dan 15 jaar. De Hutu's
vormen daarin de meerderheid met 85%.
Ze verhuisden ooit naar deze heifvels rond
d f 3e eeuw. Vafiwaar? )n Zambia, Ethiopië, Namibië, Zuid-Afrika enz... vjmjt n>en
sporen van hun (door missionarissen opgetekende en gestandariseerde) taai terug. (Bv. Harar, de stad en provincie in
Êthiopü betekent tetterfljk gaan slapen in
het Kinyarwanda Kinya = van de; rwanda
= groo%. De Hutu's vind je ook terug (als
minderheid) in Boeroendi, in Zuid-Oeganda, in oostelijk Tanzania. Natuurlijk ook
aan de overkant van het meer, in Kivu. De
Hamltische Tutsi's {met hun kudden afgedaató uit de Nijlvallei) vormen in Rwanda
met 14% een minderheid. Zij spreken met
de Hutu's wél dezelfde taai. Ook Hutuvrouwen huwen veelvuldig Tutsimannen. Weggeduwd, sedert 1958, uit hun bevoorrechte openbare macht, vind je de Tuti's nu
vooral terug in de handel. En ook bij de
± 300.000 vluchtelingen in de buurlan, den. De oudste bev«>nefs van dit t>ergland
zijn de Twa's, venvant met de pigmeeënvoikjes. Hoogstens leeft er nog l % van hen
- veelal uitgestoten en analfabeet tussen de Hutu's en Tutsi's.
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• Ex-Kolonie: Na de Duitse n^erlaag in
1918, zonder enige eerbied voor de bewoners, op vraag van de overwinnaars, bij het
toenmalig Belgisch Kongo gevoegd. In
1 ^ 3 kende de Volkerenbond een 6eheersmandaal toe aan België voor Rwanéa-Boeroendl Zo liep er de Duitse kolonisatie, begonnen in 1894, af. Deze 2 Tutsikoninkftjkjes venwierven op 1 juli 1962 hun
onaftankelijkheid.
• Industrie: De genationaliseerde koffieen leeverkoop vonnt de ruggegraat van
het ekonomisch teven en maakte enkele
families zéér rijk. Rond het zalige Kivumeer
bouwden hun Europese rentmeesters enkele generaties lang „colon "-villa's en hotels van neo-gotische tot British cottagestij!. Dat alles ligt er nu at enkele jaren stil en
verlaten bij. Het pas ontsloten toerisme is
op stewen na dood. fn het Akagerapark
wacht het beroofde gastendorpje Gabiro,
als een spookoord, op de verdere aftakeling. De families van een 300-tal Franse en
25 Belgische militairen trekken met enkele
voertuigen nog wat rond. Samen 1 Wait
ook de wegen werden onveilig. Roof en
afpersing vormen het dagei|ks gespreksonden/verp.
De enkele goede asfaltvxegen, die het
toerisme vanuit K i p l i en Goma {Zaïre)
moesten bevorderen, vreren in betere tijden hoofdzakelijk door aangevoerde Chinese gevangenen (met leningen van de
Weretóbank) in het kader van de ontwikkel!ngssamenweri<ing aangelegd! En de inflatie gakippeert almaardoor. De noordelijke families uit de prefekturen Gisenje en
Ruwengeri, die de bestuursmacht rond de
preskJent naar zich toe trokken, schpen
voortopig van geen wijken te weten. Dat is
het triestige Rwandees verhaal veui heden.
• Onze aartwföigheid: 1.'!^7 Vlamingen
en Walen {waan/an slechts 750 ingesdireven op de ambassade). 715 zijn er werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking;
hiertussen tellen we f99 missionarissen
(103 paters en broeders en 96 zusters;
147 Vlamingen en 52 FranstaHgen), «werkzaam over de 9 bisdommen. De NGO's
vinden we terug in 11 projekten.
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VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /2

DE DIETSE NEDERLANDEN
lente van 1992, is de VU weg; niet uit de
regering van de Vlaamse Eksekutieve.
De VU komt in een krisis terecht wanneer
blijkt dat een aantal van hare vooraanstaanden, ook de vorige voorzitter, overlopen naar
de verruimde, zogenaamd vlaamsgezinder
geworden liberale partij. De nieuwe jonge
voorzitter, zoon van een vergrijsd VU-politieker, voedt de hoop op radikalizering van de
nationalistische partij.

DE ZUIDELIJKE
NEDERU\NDEN
Grondige veranderingen lieeft Vlaanderen,
het Nederlandse deel van België, in 1992 niet
ondergaan.
De verengelsing sluipt verder maar botst
op toenemende weerstand, ook bij jonge
mensen.
De verfransing sluipt ool< nog verder, samen met de verstedelijking, rondom Brussel.
Het gevaar van vervreemding (Engels,
Frans of nog waX anders), als gevolg van
Brussels Europese hoofdstadambities, wordt
geleidelijk scherper aangevoeld.
Op een eerste „nationale meeting" te Brussel slaagt een „Stop Euro-Brussel-komitee"
er in, honderden geestdriftige belangstellenden te mobilizeren (15 november).
Met de zgn. ven/laamsing van Brussel
loopt het helemaal geen vaart; wel integendeel. Het Nederlands lager en sekundair
onderwijs te Brussel telt bij het begin van het
nieuwe schooljaar 270 leerlingen minder dan
in 1991. Bij de kleuters is er een stijging met
145. Tussen kleuterklas en lagere school in
doet zich dus nog steeds een verfransingsverschijnsel voor. Anderen wijzen op een
vermindering van het aantal leerlingen uit de
Brusselse rand. Die zouden zich meer tot
streekscholen wenden en Brussel om zeer
verschillende redenen (files, verdovende
middelen, multikulturele omgeving) ontvluchten.
Overdag wordt Brussel, meer dan vroeger,
een tweetalige stad. Voor de inwoners echter
verbetert nauwelijks iets. Wie in een ziekenhuis terecht komt, heeft nog steeds meer
kansen in nederlandsonkundige handen te
vallen dan in andere. Tot zelfs Agalev-verkozenen protesteren daartegen in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad.
De Walen en hun plaatselijke franskiljonse
kollaborateurs kunnen het niet laten, aan de
taalgrens te morrelen.
Ten/vijl ze moord en brand schreeuwen om
meer geld te bekomen, blijken ze over dat
geld wél te beschikken als het er op aan
komt, in de Oostlimburgse taalgrensgemeente Voeren een Frans kultureel centrum op te
richten. Het gaat inderdaad om tientallen
miljoenen, door de officiële Franse gemeenschap geïnvesteerd in een gebied waarover
ze geen bevoegdheid heeft. En geen Vlaamse meerderheidspartij die er naar kraait.
Op 29 november houden zij een onwettige
volksraadpleging om algehele tweetaligheid
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De nieuwe Belgische regering wil doorgaan met de staatshen/orming doch haalt
niet de daartoe vereiste twee-derdenmeerderheid. Eerste-minister Dehaene start een
„dialoog van volk tot volk", waaruit alleen
Vlaams Blok en Rossem uitgesloten worden
en waaruit later de PW opstapt.
Bij het begin van de zomer wordt die
dialoog onverrichterzake afgebroken.
Toch wordt hij in de herfst opnieuw hernomen. En het Sint-Michiels-zomerke laat een
doorbraak zien: VU, Agaiev en Ecolo zorgen
voor de nodige stemmen. Het St.-Michielsakkoord hangt echter nog van een aantal voorwaarden af, vanwege de Groenen en vanwege de VU.

De verfransing sluipt in en om Brussel
steeds verder.
(foto wu)
te kunnen doorduwen en een Vlaams-Waals
dubbelbestuur. De uitslag valt tegen: de
Fransgezinde aanhang blijkt met 20% geslonken te Zijn.
In de Pajotse taalgrensgemeente Bever is
het ook even schrikken.
De Waalse Groenen hadden een versterking van het tweetalig statuut dezer Pajotse
taalgrensgemeente in het staatshervormingsakkoord binnengesmokkeld en - wat erger
IS - de eerste minister had ,.vergeten" het
mede te delen. Uiteindelijk blijft alles toch bij
het oude.
De uitverkoop van de Belgische luchtvaartmaatschappij (onder staatstoezicht) SABENA
aan Air France, nadat Waalse regeringsleden
duidelijk geweigerd hadden met de Nederlandse KLM scheep te gaan, vera/ekt onrust.
Het IS namelijk niet de eerste maal dat Frankrijk de hand legt op een stuk ekonomische
machtvan België en dus ook, althans gedeeltelijk, van Vlaanderen.
Op zuiver politiek vlak is er evenmin veel
sensationeels te melden. Uit de nieuwe regering, die meer dan 100 dagen nodig heeft
gehad om te voorschijn te komen in de late
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In Vlaamsgezinde kringen is het onthaal
gemengd. Iedereen moet toegeven dat er
verbeteringen in zitten, niet - zoals vaak
vroeger - overschaduwd door verslechteringen. Sommige oriënteringen zijn weliswaar
gevaarlijk (versterking van Brussel, meer nadruk op Gewest dan op Gemeenschap). En
de vraag rijst of de Walen, eens dat ze het
begeerde geld binnen hebben, nog wel ooit
opnieuw over de brug zullen komen. Want
zoveel is duidelijk: het St.-Michielsakkoord is
zeker geen eindpunt in de staatkundige ontwikkeling van het koninkrijk België.
Vooraleer het akkoord afgesloten werd,
had het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen een minimumprogramma in 10 punten opgesteld. De Vlaamse Raad nam dat
over. Na het akkoord begint twist over de
mate waarin dat minimum verwezenlijkt zou
worden. Zeker is wel dat het akkoord er onder
blijft. En dat het O W uiteenspat.
Het jaar gaat echter ten einde zonder dat
het akkoord echt ingevuld wordt. De Groenen, die van een ekotaks hun „conditio sine
qua non" gemaakt hebben, liggen dwars.
En de VU wil eerst waarborgen voor het
inperken van de geldstroom die, via misbruiken in de sociale zekerheid, Vlaanderen afroomt ten bate van Waals parasitisme.
Maar het parlement wacht daar niet op om
alvast te beginnen met het opstellen van
teksten voor de volgende, de zoveelste,
grondwetsherziening.
Karel Jansegers
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Tussen 4 en 14 maart zal Brussel weer 10 dagen de hoofdstad van de
baksteen zi{n. Of om het in het lang te zeggen: Batibouw, de Mematlonate
beurs van het gebouw, de wooninrtchting en de renovatie.
Batfbouw, dat onmiddellijk na Expo '58 het levenslicht zag, groeide van
bescheiden handelsbeurs tot een van de belangrijkste internationale
bouwbeurzen uit. En over die internationale dimensie mag niet geklaagd
worden: de eksposanten komen uit 25 landen, de Europese op kop. NoordAmerika is er met Kanada en de VS opnieuw bij. Azië verovert, met India,
Japan en Singapore, van jaar tot jaar een steeds groter aandeel.
Er worden ongeveer 1000 eksposanten gesignaleerd die meer dan 10.000
produkten uit de bouwsektor zullen uitstallen, vorig Jaar kwamen welgeteld
553.256 mensen kijken en kopen.
Wie nog meer cijfers wil mag weten dat elke dag 10.(K)0 mensen op de
beurs zuilen werken, dat er 15 km wandelgangen zijn en 70.000m2
tentoonstellingsruimte te bezoeken is.
De organisatoren verwachten dit Jaar niet meer volk, het was vroeger reeds
op de koppen lopen. Om daar aan te verhelpen werd de beurs met het
nagelnieuwe Paleis 1 uitgebreid.
Vijf ondernemingen zuilen tijdens Batibouw, in een rekordtijd van 10
dagen, een volledig a^ewerkt en ingericht huis optrekken zodat kandidaat-bouwers de Wsu zullen kunnen vaststellen hoe dat In z'n werk gaat.
Opnieuw zijn er prijzen te winnen: 7 zwembaden, 7 badkuipen, 7 warmwaterboilers, 7 stoomovens. De moeite dus om eens langs te gaan.
Alhoewel Batibouw reeds op 4 maart begint is de beurs op die en volgende
dag (5 maart) enkel toegankelijk voor vaklui. Het echte feest, voor u en ik,
begint pas op zaterdag 6 maart om lOu. 's morgens tot 18u.30 's avonds.
Op vrijdag 12 maart tot 21 u.
U kunt naar Batibouw met een speciaal treintikket, treln-metro-toegang
inbegrepen. Wie tramt neemt Metro 1A-Helzet. Met de wagen leiden alle
autosnelwegen naar uitrit 8 op de Ring rond Brussel.
Toegangsprijs 250fr., kataiogus 2S0fr. Maar met WIJ kunnen 40 lezers
gratis naar Batibouw.

HET ENE BOUWJAAR IS HET ANDERE NIET
Met 44.484 begonnen woningen, waarvan
29.580 huizen en 14.904 appartementen, was
1991 het beste bouwjaar sinds 1980, het
laatste jaar voor de grote krisis van de eerste
helft van het decennium. Die l<risis begon in
1981 en bereikte haar dieptepunt in 1984. Het
zou evenwel nog tot 1988 duren vooraleer de
produktie van het eerste krisisjaar werd verbeterd. Men telde toen 35.429 begonnen
woningen.

BEWOGEN 1992
Omdat het aantal bouwvergunningen in
1991 in vergelijking met 1990 gevoelig was
gedaald (van 51.009 naar 46.403) werd voor
1992 een produktiedaling venwacht, maar
toen de algemene konjunktuur bleef verslechteren, werden de voorspellingen nog
somberder. Tot, in de aanloop naar Batibouw

1992, op de markt van de hipotekaire leningen een heuse rente-oorlog losbarstte en de
aspirant-bouwers onverwacht in de verleiding
werden gebracht om versneld een bouw- of
kooplening af te sluiten.
In aannemerskringen toonde men zich beducht voor de op termijn nadelige gevolgen
van een vraag-anticipatie en toen de onverhoedse regeringsbeslissing viel om de BTW
op nieuwbouw met Ingang van 1 april te
verhogen, werd de stemming bedrukt. Zij
werd zelfs ronduit somber toen de Vlaamse
regering in haar zomers begrotingsberaad
1993 besloot het gewestaandeel in de onroerende voorheffing andermaal te verdubbelen,
tenviji de kredietverstrekkers het einde aankondigden van de „koopjesperiode". Met de
kort daarop volgende rentestijging werd lenen om te bouwen of te kopen inderdaad
opnieuw een stuk duurder.

stige kentering niet op zich wachten. Sneller
dan verwacht kwam er opnieuw beweging op
de rentemarkt en de konkurrentiedrift van de
kredietinstellingen maakte dat er thans zelfs
kan geleend worden tegen interessanter
voonwaarden dan in het voorjaar. De Vlaamse
regering kwam op haar aanvankelijke beslissing terug en liet het gewestaandeel in de
onroerende voorheffing dat zij ten andere
twee jaar eerder al had verdubbeld (van 1,25
naar 2,5 %) ongemoeid.

TEGENSTRIJDIGHEDEN
Intussen is het wel bijzonder moeilijk geworden om zich aan de hand van de voor

Gelukkig voor de bouwsektor liet een gun-
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1992 beschikbare officiële statistieken over
de evolutie van de woningbouw een idee te
vormen Voortgaande op vergelijkingen van
de cijfers over de eerste zes maanden van
1991 en 1992, zou het aantal begonnen
woningen met 10% zyn toegenomen Dit
fraaie cijfer staat echter haaks op de resultaten van de konjunktuurenquêtes van de Nationale Bank, die wijzen in de richting van een
terugval van de bouwvraag
Opvallend in de statistieken van 1991 was
de hoge realisatiegraad, dit is de verhouding
tussen het aantal vergunde en begonnen
nieuwe woningen 46 403 tegen 44 484 waar
bijvoorbeeld in 1990 de kloof met 51 009
vergunde tegen - 4 1 064 aangevangen woningen veel groter was En die trend van 1991
blijkt zich voor 1992 door te zetten want na
zes maanden noteerde men 24 930 begon-

nen woningen voor 25 587 vergunde
Een verklaring voor het verschijnsel is mis
schien te zoeken in het feit dat de bouw als
volgende sektor de algemene ekonomische
ontwikkeling met enige vertraging ondergaat
In elk geval zullen de definitieve cijfers in het
voorjaar 1993 uitsluitsel brengen over de
bouwproduktie 1992 die, per gewest bekeken, over de eerste zes maanden gekenmerkt wordt door een uiteenlopende evolutie

VERSCHILLEN EN
PARALLELLEN
In Vlaanderen nam het aantal bouwvergunningen tijdens de eerste zes maanden van
1992 in vergelijking met de overeenkomstige
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periode van 1991 met 11% toe, het aantal
begonnen nieuwe woningen met 17% en het
aantal verbouwingen zelfs met 31 % In Wallonië, waar het aantal bouwvergunningen met
17% IS toegenomen, is het aantal begonnen
woningen daarentegen lichties gedaald (een
vermindering van het aantal aangevangen
huizen met 4%, gedeeltelijk gekompenseerd
door een toename van het aantal appartementen met 24%) In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde zowel het aantal bouwvergunningen als het aantal begonnen nieuwe woningen met liefst 30%
Opvallend voor de drie bestudeerde gebieden IS de spektakulaire toename van 1991
naar 1992 van het aantai verbouwingen met
vergunning + 2031 procent in Vlaanderen,
-1-2012 procent in Wallonië en -t-2038 procent in de Brusselse agglomeratie
Een negatief intergewestelijk parallellisme
komt tot uiting in de statistische evolutie van
het volume bouvwergunningen voor metwoongebouwen (bedrijfsgebouwen, kantooren winkelpanden) In vergelijking met de
eerste zes maanden van 1991 is het in 1992 in
Vlaanderen teruggelopen met 13%, in Wallonië met 19% en in Brussel met 9%
Voor het aangevangen nieuwbouwvolume
kontrasteert de voor Wallonië nadelige situatie (-32%) fel met de gunstige evolutie in
Brussel (+11%) en het status-quo in Vlaanderen
Voor de in aantallen uitgedrukte verbouwaktiviteit is het verloop overal positief
+2017% in Vlaanderen, +203% in Wallonië
en + 202% in Brussel

WAT BRENGT 1993?
Aan de hand van de voorhanden zijnde
cijfers willen voorspellen hoe de bouwaktiviteit in 1993 gaat evolueren is volgens de
Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf
riskant Toch zou het met te verbazen zijn dat
de bouwsektor in 1993 met een jaar vertraging ondewindt wat voor 1992 werd voorspeld een achteruitgang van de bouwkonjunktuur
Algemeen wordt een ekonomische herleving met venwacht voor 1994 In het beste
geval, zo menen de analisten, zou 1993 het
magere 1992 evenaren Echter met voor de
woningbouw, die, na jaren van groei, alleszins zou gaan dalen Pessimisten voorspellen
zelfs een achteruitgang met 5%, maar of het
zo'n vaart zal nemen wordt toch maar beter
afgewacht Hoe dan ook, met een slappere
bouwkonjunktuur kunnen de aspirant-bouwers en -verbouwers hun voordeel doen
omdat bij toenemende konkurrentie de druk
op de prijzen onvermijdelijk is
Ondertussen is ook de reeds voordelige
rente op hipotekaire leningen nog verder
gedaald

l^^
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BOUW GOED VOOR 10% VAN HET BNP
f

Sinds zijn opstanding uit de krisis van de
eerste helft van de jaren '80 is het belang van
de bouw/sektor voor de ekonomie opnieuw
toegenomen In dergelijke mate zelfs dat
sinds 1988 de sektor de belangrijkste industrietak IS geworden De toegevoegde waarde
van de bouwaktiviteit in enge zin is goed voor
iets minder dan 6% In 1991 was dat 5,97%
van het Bruto Nationaal Produkt (BNP), maar
met de gelieerde aktiviteiten in wat men preen post-bouw noemt wordt de 10% overschreden De belangrijkste aanvullende inbreng (2,54%) komt van de opwaartse sektoren
Tot de pré-bouw wordt vooral het werk
gerekend van de ontwerpers de architekten,
de ingenieurs, de studiebureaus Maar ook
de notaris, de landmeter en in toenemende
mate de adviesverstrekkende financier Opwaarts de eigenlijke bouwaktiviteit zijn er
voorts en vooral de producenten van en
handelaars in bouwstofifen, de fabrikanten en
verkopers van materieel
Worden bij de afwaartse aktiviteiten, de
post-bouw, gerekend meubilering en stoffenng, binneninnchting en buitenaanleg
Als faktor van produktie en tewerkstelling
behoort de bouwsektor, in de enge betekenis, tot de belangrijkste sektoren van onze
ekonomie In 1991 was de bouwnijverheid de
sektor met het grootste aandeel in de totale
produktie van de verwerkende nijverheid In
termen van bruto toegevoegde waarde tegen
marktprijzen, vertegenwoordigde de zuivere
bouwnijverheid 5,97% van het BNP De bouw
werd in 1991 gevolgd door de sektoren als
de voedingsnijverheid (3,9%), de chemische
nijverheid (2,8%), ijzer en staal (1,3%), hout
(1%) en aardewerk, glas en cement (0,8%)

I
I

BEU\NG SEKTOREN
AFWAARTS
BNP bedraagt In dit stadium kunnen wij
bijgevolg een toegevoegde waarde optekenen van 8,5% van het BNP, namelijk het
aandeel van de zuivere bouwwnijverheid
(5,97%) vermeerderd met dat van de komplementaire aktiviteiten (2,54%)

BEU\NG PRE-BOUW
Al in het stadium van de verkoop van een
bouwgrond komt een notaris tussenbeide,
dikwijls een vastgoedagent, doorgaans een
bankier en soms een landmeter Wanneer de
beslissing om te bouwen genomen is, verschijnen andere partners ten tonele de architekt, het studiebureau, de notaris en een
bankier Het geheel van deze venwachtingen,
de pre-bouw, venwekt een aanvullende toegevoegde waarde naast die van de bouwnijverheid zelf, van 0,76% van het BNP
Een eenvoudige optelsom volstaat om vast
te stellen dat het gebeuren meer dan 9% van
het BNP vertegenwoordigt, zonder dan nog
rekening te houden met de invloed van de
post-bouwakviteiten zuivere bouwnijverheid
5,97%, komplementaire aktiviteiten 2,54% en
pre-bouw 7,76%, samen 9,27%

De belangrijkste sektoren die leveranciers
van goederen en diensten aan de bouwnijverheid zijn, zijn - afgezien van de verhuring
van bouwplaatsmachines - de producenten
van en handelaars in bouwmaterialen cement, metaal, hout, aardewerk, delfstoffen,
plastiek, glas

Het IS duidelijk dat men op het gebied van
de post-bouw zeer ver kan gaan en op het
eerste gezicht beschikt men over geen enkel
officieel gegeven om de bijdrage van de postbouw wetenschappelijk te bepalen Als men
veronderstelt dat de aktiviteiten van de postbouw een ekonomische gewicht hebben dat
te vergelijken is met dit van de pre-bouw, kan
men stellen dat het bouwgebeuren iets meer
dan 10 procent (10,03%) van het BNP vertegenwoordigt
ADVERTENTIE
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Binnen de sekundaire sektor, die 28% van
het BNP vertegenwoordigt, neemt de zuivere
bouwnijverheid de eerste plaats in, met 24%
van de toegevoegde waarde van deze gehele
sektor Met 190 000 loontrekkenden en
45 000 zelfstandigen (235 000 aktieven)
neemt de zuivere bouwnijverheid eveneens
een van de eerste plaatsen in op het gebied
van de werkgelegenheid

OPWAARTS

BIJ het bepalen van deze aktiviteiten, stelt
alleen al hun identifikatie een probleem Het
zijn aktiviteiten die de bouwaktiviteit volgen,
hoewel dat steeds met het geval is Denken
WIJ maar bv aan de meubilenng, die in een
eerste stadium wat summier kan zijn, maar
later kan uitgroeien naar ware lukse, de
binneninnchting (behang, ingebouwde kasten) of de buiteninnchting (tuinen, lanen,
tuinmeubelen) Zonder een aantal andere
posten over het hoofd te zien brandverzekeringspremies, kosten en voorschotten voor
aansluiting op elektriciteit, water, riolering,
gas, kabelnet Een nieuw wegvak brengt met
enkel een aanpassing mee van de wegbebakening op aanpalende wegen maar leidt zelfs
tot het herdrukken van wegenkaarten
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In de opwaartse sektoren (komplementaire
aktiviteiten) venwekt de bouw een aanvullende toegevoegde waarde die 2 54% van het
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WERKGELEGENHEID IN DE BOUW
De tewerkstelling van arbeiders en bedienden was in 1991 voor het zevende opeenvolgende jaar gestegen, zij het niet meer in
dezelfde mate als het jaar voordien. In 1991
werden 189.845 werknemers geteld tegen
184.611 in 1990. Ten opzichte van 1985 is er
een toename met 33.964 eenheden.
Op te merken is dat de werkgelegenheid
het sterkst is toegenomen bij het optrekken
van gebouwen (+19.505), de afwerking en
de innchting ervan ( + 10.361) en bij installatlewerkzaamheden (208.336). De burgerlijke
bouwkunde (openbare werken) werd gekenmerkt door een forse daling (-5.328).
De verhouding arbeiders-bedienden lag in
1991 bij 166.999 tegen 22.846, dit is ruim 7
arbeiders voor 1 bediende. Tien jaar geleden
was dat nog 8 voor 1.
In 1991 bedroeg het aantal werkgevers
24.536, dit is 1.500 meer dan in 1981 en ruim
4.000 meer dan in het krisisjaar 1984. Ook het
aantal zelfstandigen en helpers is sindsdien
toegenomen, al bleef het tijdens de moeilijke
jaren merkwaardig stabiel. Zo bleef het van
1982 tot 19835 schommelen rond de 41.000
om van 1986 tot 1990 met ruim 3.000 toe te
nemen.
Het aantal werkgevers in de bouw daalde in 1991 met 1 % in Brussel. Ondanks
Per gewest bekeken, bedroeg het aantal in de stimulans die van de EG uitging.
(toto wu)
de bouw tewerkgestelde personen in Vlaanderen 113.604 (101.175 arbeiders en 12.429
bedienden). Ten opzichte van 1990 geeft dit
voor Wallonië: 53.322 van wie 47.852 arbeicentages te zien. In het Brussels Hoofdstedestijgingspercentages van 3% voor de arbeiders en 5.470 bedienden, geven voor 1991 in
lijk Gewest daarentegen was er op enkele
ders en 5% voor de bedienden. De cijfers
vergelijking met 1990 identieke stijgingspereenheden na geen beweging in de globale
tewerkstelling: 22.919 in 1991 tegen 22.928
in 1990. Opvallend is wel dat het aantal
bedienden met 2% daalde.
De werkloosheidscijfers wijzen voor 1991
op een nationaal maandgemiddelde van
26.518 of bijna 14% van het bestand. Opgedeeld per regio, geeft dit algemeen gemiddelde nochtans sterk uiteenlopende cijfers:
10.089 of 8,8% in Vlaanderen, 3.513 of 15,3%
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Volgens een mededeling van de NatioIn het totaal van 285 miljard van de niet12.916 of 24,2% in Wallonië.
nale Confederatie van het Bouwbedrijf woongebouwen beloopt het aandeel van
(NCB) van oktober 1992 beliep de bruto de overheid 48 miljard; in de 229 miljard
Het aantal werkgevers in 1991 bedroeg
vaste kapitaalvorming in 1991, uitgedrukt van de woningbouw slechts 1,2 miljard.
15.269 (+ 2%) in Vlaanderen, 7.703 in Walloin konstante pnjzen van 1985, in totaal 594
Aan onderhoud en herstellingen werd
nië (+ 2%) en 1.564 (-1% in Brussel). Voor
miljard bfr., waarvan 464 miljard privé- (steeds tegen konstante prijzen van 1985)
het aantal zelfstandigen en helpers zijn de
vraag en 130 miljard overheids-vraag. In in 1991 in totaal 135 miljard bfr. besteed,
recentste cijfers die van 1990: 25.286 in
vergelijking met het jaar voordien is dit een zodat de som van binnenlandse bouwtreVlaanderen, 15.372 in Wallonië en 3.316 in
stijging met 21 miljard bfr. (tn 1980 beliep steddingen (investeringen plus onderhoud
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
de bruto vaste kapitaalvorming m totaal en herstellingen) voor 1991 op 729 miljard
nog 621 miljard fr., waarvan 359 privé- bfr. komt. Ten opzichte van het jaar voorvraag en liefst 262 miljard overheids- dien IS dat een stijging met nog 3,7% tegen
vraag).
+6,6% voor 1990 in vergelijking met 1989
Uit de opdeling naar de aard van de en + 7,5% voor 1989 in vergelijking met
investeringen blijkt dat de met-woonge- 1988.
bouwen met 285 miljard in 1991 (+ 10
In werkelijke prijzen beliepen de binnenmiljard t.o.v. 1990) de pijler waren van de landse bouwbestedingen in 1991 niet mint»ouwekonomie, door de woningbouw ge- der dan 840 miljard. Wat nagenoeg overvolgd met 22^ miljard (- 1 miljard t.o.v. eenstemt met het binnenlands omzetcijfer
19M) en de burgerlijke bouwkunde met 67 van de bouwbedrijven (860 miljard), zoals
miljard (+ 8 miljard t.o.v. 1990).
blijkt uit de BTW-aangiften.

DE BOUW IN DE
FEDERALE REKENINGEN
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BOEKEN

ENERGIE SPAREN
IS GELD SPAREN
Wonen en bouwen heeft alles te maken
met energie gebruiken, maar ook met energie besparen en verkwisten Vaak is dat
laatste het gevolg van gebrekkige informatie
Een van de belangrijkste taken van staatsekretaris V';c/\nc/aux bestaat er in de inwoners
van het Brusselse hoofdstedelijk gewest te
informeren en te sensibilizeren omtrent een
rationeel energieverbruik Dat het daarbij met
alleen om geld gaat maar ook om het leefmilieu heeft Vic Anciaux in een krachtige slogan
uitgedrukt „Energie sparen is geld sparen
en daarbij uw stadsmilieu bewaren'"
Om zoveel mogelijk mensen daan/an te
overtuigen is volgehouden informatie een
noodzaak
Dat gebeurt reeds in een aantal Energiewinkels, maar voor de gelegenheid ook op

Batibouw 93 Op de stand van de staatssekretaris staat een personal computer-meiprinter ter beschikking van de tjezoekers
Deze PC is uitgerust met de databank Energie en het programma Energetische audits
die onder leiding van een verantwoordelijke
kunnen geraadpleegd worden De gegevens
waarover de de bezoekers wensen te beschikken kunnen ter plekke uitgeprint worden
Bijkomend wordt op geregelde tijdstippen
een energiefilm vertoond Bovendien zal er
informatiemateriaal (folders en brochures)
over de lopende kampagnes ter beschikking
liggen
Wie een en ander wil opsteken over energiebesparen richt de schreden naar Paleis 12
en IS er met de groeten van Vic Anciaux
welkom

40 WIJ-LEZERS
GRATIS NAAR
BATIBOUW '93
Staatssekretans Vic Anciaux nodigt
allen uit om een bezoek te brengen aan
de Energiestand in Paleis 12 waar bovendien alles over energie, verwarmen
en besparen is samengebracht
In samenwerking met staatssekretans VIC Anciaux kan ons weekblad 40
WIJ-lezers gratis naar Batibouw 93 sturen
Wie interesse heeft voor een van de
40 vrijkaarten (waarde 250fr) stuurt een
(gele) briefkaart naar WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel
Fax 02/217 35 10

ADVERTENTIE

Alle persoonlijke en technische verzekeringen

^

Gcoodt

VERZEKERINGSMAKELAARS
ES PLEIN 1

S (091) 31 25 25

BVBA

9050 GENT (Ledeberg)

Fax (091) 31 26 92
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VOOR ELECTRABEL IS RATIONEEL
ENERGIEGEBRUIK EEN PRIORITEIT
Electrabel en de interkommunales waarin
ZIJ de partner is, starten een ruime kampagne
ten voordele van rationeel energiegebruik,
afgekort REG Deze kampagne spitst zich toe
op zeer konkrete REG-toepassingen, zowel
voor het grote publiek als voor de industrie
Tal van informatie-akties zijn voorbereid, de
verbruiker zal ze een na een kunnen ontdekken

EEN VASTE WIL...
Een energie-onderneming die minder verbruik w i l '
Toch IS dat logischer dan op het eerste
gezicht lijkt Als grote pnvé-onderneming met
een opdracht van openbaar nut enerzijds, en

als kommerciele en industriële partner van de
gemeenten bij de dislributie-aktiviteiten anderzijds, heeft Electrabel verplichtingen tegenover de samenleving En één van haar
grootste bekommernissen is de zorg voor het
milieu Energie is wel onontbeerlijk, maar
haar bronnen zijn met onuitputtelijk, en wereldomvattende milieuproblemen hebben in
grote mate te maken met de hedendaagse
energie-problematiek
REG IS daarom een van de grote prioriteiten van Electrabel Het helpt het milieu te
beschermen en de energiebevoorrading op
lange termijn veilig te stellen
Oordeelkundig energiebeheer is dus één
van de antwoorden op die wereldwijde uitdaging Op het vlak van de produktie past
Electrabel steeds meer milieuvriendelijke
produktietechnieken toe en verspreidt ideeën

HYPOTHEKEN AAN 7%
of 1,65% onder ons marknarief

en voorstellen terzake, bijvoorbeeld voor
warmte-krachtkoppeling Met de overheden
werd op vrijwillige basis een milieu-overeenkomst gesloten met verbintenissen op milieuvlak die veel verder reiken dan de Europese
normen
Maar het is duidelijk dat ook op het niveau
van de vraag naar energie iets moet gebeuren Met name zal de verbruiker moeten
worden aangesproken voor een zuinig en
nuttig gebruik van de hem ter beschikking
gestelde energie Die verbruiker - de klant
- , aan wie de distributie iedere dag zijn
diensten aanbiedt, staat bij Electrabel ook
centraal. Elk kontakt met hem vormt een
uitdaging voor de dienstverlening, die in alle
omstandigheden kwalitatief hoogstaand
moet zijn
Raadgevingen over REG zijn dan ook een
logische vervollediging van de dienstverlening aan de klant De vaste wil om zowel de
individuele verbruiker als de industne bij te
staan, zal gestalte krijgen in een eerste sensibilisenngskampagne, opgezet in overleg met
de partners in de interkommunales

- per miljoen frank betaalt u per maand slechts:
in jaar

Eerste 5 jaar
(7%)

Nadien
(8,65%)

20

7.866 fr.

8.902 fr.

25

7.151 fr.

8.244 fr.

30

6.716 fr.

7.861 fr.

voor kwotiteiten tot 80%. De korting van 1,65% geldt
ook voor kwotiteiten tot 120%.
Voor alles en iedereen, ook voor nieuwe kliënten
- Minimum duurtijd 20 jaar.
- Onbeperkte toedragen.
- 5 jaarlijkse intrestaanpassingsclausule.
- Geen bijkomende verplichtingen:
- Domiciliatie van de maandelijkse aft)etalingen bij
uw gewone bank.
- Schuldsaldo- of brandverzekering is vrij.
Vergelijk eerst en kies dan.
Voor meer informatie telefoneer naar het nummer:

Erik CLAES

®
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A. Algoetstraat 20
1750 LENNIK
Tel. 02/532.55.82
Fax 02/532.51.83
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...EN KONKRETE
AKTIES
In het verleden startten in bepaalde interkommunales al initiatieven, zoals de opnchting van „energiecellen", alsook akties naar
gemeentelijke gebouwen, energie-audits,
enz
In de komende maanden zal meer nadruk
worden gelegd op de sensibilisering van het
grote publiek en de industnelen, met zeer
konkrete akties die de positieve bijdrage van
REG-toepassingen in de kijker stellen
In elk van die toepassingen gaat een persoonlijk voordeel (besparingen) hand in hand
met een kollektief voordeel (milieubescherming)
Krachtlijnen in de komende maanden zijn
onder meer de akties spaarlampen voor de
huishoudelijke verbruiker, hoogrendementsmotoren voor de industriële klanten, kondensatieketels op aardgas voor appartementsgebouwen en warmtekrachtkoppeling door
gasmotoren Naast media-informatie lopen
natuurlijk nog tal van andere innoverende en
ondersteunende initiatieven duidelijke brochures, energie-raadgevers voor de industriële klanten in de distributiezones, informatie naar konstrukteurs en installateurs, didaktische borden in de klantenkantoren, uitvoering van studies, enz

ADVERTENTIE

BVBA J. BOBBEMANS - COCK en KINDEBEN
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBEBGEN
Algemene bouwondernemingen
Een familiebedrijf met stijl en traditie.
Zaakvoerder: Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid)
Architect: Richard Bon-emans
Binnenhuisarchitect: Elizabeth Borremans
Financiering: H. Steenhoudt
Nuttige telefoonnummers: 054-41.25.89

054-41.30.44

054-41.35.34
054-41.64.10 (fax)

Wij bouwen voor U sleutel op de deur

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

DE VRIENDENKRING VAN CYRIEL VERSCHAEVE /SLOT

„EEN BIEZONDER CHARMANTE OUDE HEER

jj

Frau Hermine Erhart, Hermi voor de vrienden, zette zich in het na-oorlogse Solbad Hall
biezonder in voor o.m. Duitse krijgsgevangenen. Zij en andere Karitas-dames mogen
echter niet beschouwd worden als een
groepje kwezels die ook eens aan liefdadigheid gingen doen. Wel integendeel, wanneer
men Frau Erhart nü over deze tijd hoort
vertellen, kan men tussen de regels horen dat
al té teergevoelige elementen bepaald niet
geschikt waren voor Karitas.
Wanneer Kerstmis naderde, deed er zich
een probleem voor wat de krijgsgevangenen
betrof. Deze waren namelijk over twee kampen verdeeld en Karitas was van oordeel dat
zij Kerstmis samen moesten kunnen vieren.
Frau Erhart sprak goed Frans maar voelde
zich niet bij machte om een brief te schrijven
in de taal van kapitein Lescoffier, de Franse
kommandant van de twee kampen.

HEIMWEE
Goede raad was haar duur tot iemand zich
de Vlaamse priester in de dekenij herinnerde.
Het was dan ook om het schrijven van een
Franstalige brief dat Frau Erhart Cyriel Verschaeve opzocht. Nu nog vertelt deze charmante dame met warmte over wat zij één van
de belangrijkste ontmoetingen van haar leven noemt.
Hermi trof in het kleine, koude kamertje aan
de noordzijde van de pastorij een oud en ziek
man, wiens diepe woorden en gloeiende,
donkere ogen haar sterk béindrukten. Zij wou
meer weten over deze wonderlijke man en
vlug kwam ze te weten wat zijn verhaal was.
Om te zien dat Verschaeve dringend meer
medische zorgen nodig had dan deze die
men hem in de pastorij kon geven, had zij niet
veel tijd nodig. Half november was het mede
door haar toedoen dat de priester in het
ziekenhuis van de Kreuzschwestern werd
opgenomen. Tegelijkertijd begon zij in haar
eigen kring over deze merkwaardige man te
spreken, wat meebracht dat Verschaeve in
Hall naam kreeg eigenlijk zonder het zelf te
weten.
Frau Erhart ging tussen haar drukke bezigheden van lerares in Innsbruck de zieke
trouw opzoeken. Verschaeve, die in de voorbije maanden voor heel wat zaken onverschillig geworden was, wat ook niet bevorderlijk
was voor zijn gezondheid, kreeg aldus terug
zin in het leven. En wanneer Frau Erhart in de
adventstijd een kribbe begint op te stellen naar Tirools gebruik komt er dagelijks of
wekelijks „een element" bij - begon de
oude kapelaan zich terug te bemoeien met
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Enkele dames uit de Tiroolse vriendenkring van Verscliaeve: met links moeder
en rechts dochter Hermi Erhart.

de gang van zaken: alles moest gerangschikt
worden volgens zijn opvattingen over een
kerststal!
Op Kerstdag zelf had Frau Erhart voor een
speciale verrassing gezorgd. Naast de gebruikelijke geschenkjes had zij ook de lerares
Hilda Dengl er toe overgehaald om met haar
leerlingen op ziekenbezoek te komen. De
kinderen brachten de banneling een kerstboompje en zongen oude kerstliederen. Ook
,de volgende jaren kwam Hilda Dengle, die
ook tot de vriendenkring van de dames von
Schmuck behoorde, met haar leerlingen op
bezoek.
Wanneer de herstelde priester op paaszaterdag 20 april 1946 het ziekenhuis mocht
verlaten was er in vergelijking met de eerste
maanden van zijn verblijf in Hall veel veranderd. Fritz Pasquay stond hem zijn grote
zonnige kamer af, ernaast lag een kleine
huiskapel waar Verschaeve tot aan zijn dood
dagelijks de h. mis opdroeg.
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(foto verschaeviana)

ARTISTIEKE KRING
Alhoewel de stemming binnen de pastorij
niet bijzonder veel gewijzigd was, in het
stadje daarentegen kon Verschaeve wel op
een aantal vrienden en kennissen rekenen.
Natuurlijk bleef er op de eerste plaats Frau
Erhart, die onvermoeibaar alles in het werk
stelde om het vreselijke heimwee van de
banneling naar Vlaanderen, het leven zo
aangenaam mogelijk te maken. Wanneer het
mooi weer was, wandelde zij met hem naar
de Faistenberger Garten (nu bijna gans verdwenen). Verschaeve herstelde meer en
meer en kreeg ook terug zin om te schrijven.
Reeds lang overa/oog hij een werk over de
Heilige Godelieve van Gistel. Het zou een
roman worden, de eerste maal dat hij zich
aan dit genre waagde. Hij las Frau Hermi
Erhart delen van zijn werk voor maar vertelde

•ilrf!hJ;lllh!<ll!iH3TÏ3IW
haar oudere vriendin maar wat goed kende,
graag op inging. Vanaf het eerste bezoek was
de barones vol entoesiasme en er ontstond
een diepe vriendschap tussen de priester en
de bejaarde, maar nog steeds kwieke dame.
Aan gespreksstof was er geen tekort: politiek, filosofie, godsdienst, mytologie en vooral literatuur. Beide waren bovendien venwoede kattenliefhebbers.

haar vooral veel over Vlaanderen met zijn
sappige weiden, zijn vette koeien, het weidse
land van zijn hart en natuurlijk ook over zijn
grote liefde: de zee.
Wanneer Frau Erhart er niet was betekende
dit nog niet dat Verschaeve eenzame uren
sleet. Hij kreeg bezoek en werd ook vaak
uitgenodigd bij vrienden en kennissen. De
gezusters Olga en Malchen von Schmuck,
met hun gasten de gezusters Pasquay, stonden geregeld op het lijstje van de af te leggen
bezoeken. De gezusters von Schmuck waren
entoesiaste bloemenllefhebsters, die in hun
ruime, zonnige kamer ook eksotische bloemen kweekten, waar zij Verschaeve geregeld
van voorzagen. Ook de familie Rohringer
nodigde de oude priester vaak uit.
Heel wat van Verschaeves vrienden in Hall
waren muzikaal begaafd, wat hem zeker veel
vreugde verschafte. Chordirektor Bleyer en
zijn echtgenote Irmgard behoorden tot deze
laatste groep. Herr Bleyer speelde graag en
goed klavier. Zijn vrouw was een uitstekende
violiste, die ondermeer in Wenen muziek
gestudeerd had. Voor Verschaeve waren
deze muziekavonden waarop hij graag naar
zijn geliefde Beethoven luisterde, hoogtepunten in zijn bestaan. Evenzeer een muzikaal
begaafde vriend was Graaf Imre Seilern (Enn
1907 - Hall 1991). Bij goed weer in de tuin
en anders in de ruime huiskamer werden hier
muziekkwartetten uitgevoerd. Graaf Seilern
zelf was een uitstekend violist, en vijftig jaar
koncertmeester bij het kerkkoor en -orkest
waar hij vaak als solist optrad. Maar vooral
was graaf Seilern een begaafd kunstschilder,
die eigenlijk alle genres van deze kunsttak
aankon: landschappen wisselen in zijn oeuvre af met bloemenstillevens en treffende
portretten. De graaf was gehuwd met Margarethe barones Cles, zelf een voortreffelijke
schilderes, hun huis in Hall was een waar
centrum van kunst en kuituur. C. Verschaeve
vertoefde er graag en vaak.

Fraulein Hermi Erhart

(foto wu)

leefde het echtpaar in Meran (Zuid-Tirol). De
ondernemende barones trok dan naar Hall,
waar zij haar intrek nam in het Annaheim, een
tehuis voor oudere adellijke dames. Zij
knoopte vriendschap aan met generaal-konsul Külley, een vriendschap die eindigde bij
de dood van de generaal-konsul in november
1947.

„PIETJE"
Buitenissig maar intelligent, origineel,
geestig en veelzijdig ontwikkeld, hoorde barones Zwiedinek via Frau Erhart over Cyriel
Verschaeve. Zo'n man was een kolfje naar
haar hand, zij moest en zou deze man leren
kennen. Een verlangen waar Frau Erhart, die

Een heel bijzondere plaats in Verschaeves
vriendenkring nam Marie (Mary) Freifrau von
Zwiedinek von Südenhorst'm. Een wel bijzondere vrouw deze barones Zwiedinek I
Geboren uit een zeer oude Zwitserse adellijke familie - met Kalvinistische voorouders
- was Freiin de Pont Wullyanoz (1868-1955)
katoliek en zeer diepgelovig. Maar dit lid van
de Derde Orde van Sint Franciskus noemde
zij zich ook wel eens... kommuniste, maar
dan van een kommunisme in zijn oorspronkelijke vorm: een volkse beweging, een reaktie
van een vernederd volk op de arrogante
houding van sommige adellijken en rijken.
Als jong meisje was Freiin Mary opgegroeid in het Wenen van Franz Joseph (18301916), verkeerde daar in de hoogste adellijke
kringen en lukte er toen al in haar familie de
daver op het lijf te jagen door haar onkonventionele ideeën. Tenslotte huwde zij de heel
wat oudere diplomaat Freiherr von Zwiedinek
en vergezelde hem op zijn vele reizen. Tot
aan de dood van Freiherr von Zwiedinek

Op een dag schreef Verschaeve voor haar
het prozastukje Pietje a la crèche. Pietje was
Verschaeves laatst levende kat en zijn bijzondere lieveling.
Cyriel Verschaeve die in zijn pen kruipt
voor een barones ? En dan nog in het Frans...
Het eigenaardige aan de zaak was dat
barones Zwiedinek, die in het Frans was
opgevoed, razend kwaad kon worden wanneer in het bijzijn van Duitstalige bedienden
Frans gesproken werd, eigenlijk beter Frans
dan Duits sprak. Zij zou trouwens tot op hoge
leeftijd Franse konversatielessen geven.
Deze originele vrouw was bovendien
nieuwsgierig (in goede zin) wat Cyriel Verschaeve danig vermaakte. Op een dag ontlokte hem dit tegen Frau Erhart de opmerking: „Sie schreibt von einem Lied ohne
Worten und sie 1ST ein Lied mit Worten".
Na de dood van konsul-generaal Külley
begon de barones Verschaeve dagelijks te
bezoeken, telkens rond vier uur in de namiddag. Zo ook de dag van zijn dood. Later
vertelde zij vaak dat de oude priester daar zo
vredig lag dat ook zij twijfelde of hij nu sliep of
dood was. De barones zelf werd 87 jaar oud
maar bleef tot het eind van haar leven bijzonder helder van geest.
Alle nog levende personen in Hall die Cyriel
Verschaeve gekend hebben (meer dan we
hier vermeld hebben) zijn het erover eens dat
de banneling een bijzonder charmante oude
heer was, een zeer begrijpend en breeddenkend priester, een enorm belezen man en
een aangename gesprekspartner. Er dient
wel rekening mee gehouden te worden dat
Verschaeve, alhoewel hij het nieuws volgde,
geen enkele belangstelling meer toonde voor
politiek en zijn eigen bedrijvigheid op dat vlak
blijkbaar zelf enigzins betreurde.
Tot aan zijn dood bleef hij gekweld door
een allesoverheersend heimwee naar Vlaanderen - de bergen leken hem soms een
gevangenis - maar het was dank zij een
aantal toegewijde, vriendelijke mensen dat hij
van een toch niet zo onaangename levensavond kon genieten.
De vriendenkring van Cyriel Verschaeve in
Solbad Hall is slechts één aspekt van zijn
leven daar. Er was echter heel wat meer,
sommige zaken droegen overigens bij tot de
vorming van een myte rond zijn persoon, een
myte die hij zelf niet langer wenste, maar die
een hardnekkig bestaan ging leiden.

Het laatste zelfportret, 1949.
(foto Verschaevlana)
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Deze ontrafelen is voorwerp van verder
studiewerk, Verschaeviana 1993 en 1994 komen uitgebreid op dit ondenwerp terug.
Mija Proost
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LEUK MAAR STUDENTIKOOS
Zo reageerde de uitgever toen Giph, de
hoofdfiguur in de tweede roman van Ronald
Giphart, hem zijn manuskript liet lezen (biz.
128). De uitgever sloeg de nagel op de kop.
Na het veelbelovend debuut van Giphart, Ik
ook van jou, valt deze Giph ons toch wat
tegen. De brievenroman is nog steeds met
vaart geschreven. Giph bevat vaak taalkundige pareltjes waar onze Saterdag^bedenkers
nog heel wat inspiratie uit kunnen putten.
,Maar het geheel blijft een beetje Ie anekdottisch. Giph schrijft het zelf: Hef is een principe : uit alles wat er gebeurt, wordt onmiddellijk een vertelklare geschiedenis gedestilleerd, en dan nooit zoals het echt is gegaan,
maar altijd geflatteerd met „verhaaltechnische toevoegingen" (bIz. 60).
We maken kennis met Giph's vrienden
Monk en Thijm, met het studentenhuis vol
vnenden en vriendinnen, volgen het trio naar
het Boekenbal, met wintersportvakantie en
kamperend in de Ardennen. We worden meegesleept van het ene feestje naar de andere
braspartij, en maken het mee hoe Jeroen

Brouwers (schrijven, lezen en literatuur blijven bij Giphart geliefkoosde tema's) onnozel
dronken begint te flippen.
Giph IS een jongen die zich eenzaam voelt
omdat hij de enige is van een groepje mensen die iets van literatuur begrijpt, en die zich
daarbij de prikkelende vraag stelt of een
veldrijder wel eens hetzelfde gevoel overvalt
ten aanzien van veldrijden.
Giph laat zich door een vriendin omschrijven als simpatiek, intelligent, intellektueel,
niet al te lelijk, goed gebekt, goed geluimd,
altijd in voor een dolletje, op de gepaste
momenten serieus en aandachtig. Je bent
geen byronic hero, geen misterieuze Einzelganger, geen rouwdouwende fokhengst,
maar aan de andere kant ben je ook geen
zachte zieligerd of een gefrustreerd konijn
(bIz. 25). In het begin ziet de wereld er
inderdaad nog rooskleurig uit.
Naarmate Giph van feestje naar feestje en
van vriendinnetje naar vriendinnetje huppelt,
en op den duur zelfs overvallen wordt door
een triootje met een moeder en haar dochter.

BEELDSPRAAK

gedraagt hij zich steeds onsimpatieker en
slechter geluimd, op de ongepaste momenten grappend en om zich heen stampend. Tot
hij, op de laatste bladzijde, bekomend van
een bachanaal met de van z'n voetstuk
gevallen Brouwers, in de spiegel vaststelt hoe
lelijk hij wel is.
In Giph wordt een serieus potje gezopen,
gefeest, geleuterd en geneukt. De studentenwereld wordt omschreven als een groot geil
gezellig feest Giph maakt deel uit van de lost
generation die overal tussenvalt: wij waren te
jong voor punk en te oud voor house, te
onbevangen voor het linkse geëmmer van de
roaring seventies en te cynisch voor de
nieuwe zakelijkheid van tachtig: te jong voor
het WK van 74 en te nuchter voor het EK van
'88. Begrijpelijk dat in deze studentengeneratie studeren blijkbaar nergens ter sprake
komt.
(Pdj)
- Giph. Ronald Giphart. Uitg. Nijgh & Van Dltmar, Amsterdam, 1993, 224 biz, 599 fr.

ADVIESKOMMISSIE
LEÏÏEREN
SAMENGESTELD
De minister van Kuituur, Hugo Weckx
heeft de Kommissie van advies tot bevordering van de Nederlandse letteren
in België (oef 1) samengesteld. Dit is een
belangrijk adviesorgaan omdat het de
minister bijstaat in zijn letterenbeleid,
o.m. voor het toekennen van werkbeurzen en aankopen door de overheid.
Bovendien moet de kommissie meer en
meer samenwerken met de Nederlandse overheid, het gaat tenslotte om één
taalgebied en taal is in al haar uitingen
een van de belangrijkste middelen tot
integratie van noord en zuid.
Tot voorzitter van de kommissie werd
Marcel Van Nieuwenborgh aangeduid,
leden zijn: Jos Borré en Wim de Geest
(sektie verhalend proza); Mare Andries
en (onze medewerker) Patrick Lateur
(sektie poëzie); Mare Reynebeau en
f^et Thomas (sektie kritiek en essay);
Raymond Vervfiet en Caria Walschap
(sektie toneelletteren); Erik De Temmerman en Mariëtte Van Haelewijn
(sektie jeugdliteratuur).
De voorzitter zetelt 6 jaar, de leden 2
jaar.
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MUZIEK

WIE WAS DIE WOLFGANG
SEBASTIAN BEETHOVEN OOK ALWEER ?
Het uurtje muziek dat in een doorsnee
liunnaniora wordt gegeven is voor liet gros
van de sclioolgaande jeugd een welgekomen supplement speeltijd. De ene week
steken de studenten hun blokfluit averechts
In de mond, de andere week is het muziekgeschiedenis geblazen. Maar wat kan het de
versufte of dolgedraaide leerling nu in godsnaam schelen hoe de struktuur van een
menuet of een sonate in elkaar zit? Dat die
Tjech zonodig over Die Moldau moest schrijven is zijn zaak. Dat Beethoven doof werd laat
hen koud, zij zijn trouwens even doof, maar
dan voor zijn muziek. Wat de leraar zo
fantastisch vindt aan de Symphonie Fantastique snapt niemand. En als er dan eens
iemand iets kent is het Ravels Bolero, omdat
die de jongste jaren in tientallen verkrachte
versies te horen was op radio en TV.
Het is dus droef gesteld met het muziekonderricht op de dagschool. Wiens schuld dit is
gaan we nu niet trachten te achterhalen. Maar
gezien het groot aantal publikaties, bestemd
voor jongeren, dat over komponisten en hun
werk verschijnt, gaan we ervan uit dat we niet
de enigen zijn die vinden dat de belangstelling voor de muziekgeschiedenis er allerbelabberdst aan toe is. Deze boekjes, vaak
schitterende werkjes, hebben allen de terechte pretentie de tiener warm te maken voor ons
muzikaal erfdeel. Met grote regelmaat komen
er uitgaven bij, de ene al geslaagder dan de
andere.

STAALKAART
BRTN-medewerker Fred Brouwers en docent Algemene Muziekleer aan het Antwerpse konservatorium Herman Marien stelden
andermaal een boek samen om te trachten
dit hiaat in de algemene ontwikkeling onzer
jeugd te dichten: Prima La Musica, 10 Grote
Kompor)isten. Of ze er in geslaagd zijn is een
vraag die met erg relevant is. Want het lijkt
vaak vechten tegen de bierkaai, wat kan de
impakt van een boek over,,ernstige" muziek
zijn op tienertjes die dag in dag uit Madonna,
Prince, Isabella A en Mama's Jasje in de strot
geramd krijgen ? De poging die ondernomen
wordt is echter zeer belangrijk, we kunnen
alleen maar hopen dat zulk een boek een
prikkel is voor wie totnogtoe geen oren had
naar wat we gemakkelijkheidshalve onder de
noemer „klassieke muziek" onderbrengen.
Voor wie toch al een ietsje vertrouwd is met
het genre, bv. via de muziekschool of van
thuis uit, is Prima La Musica een welkome
uitbreiding van de kennis.

Stravinsky geliefd malten bij tieners: geen simpele opgave!
Brouwers en Manen schetsen 10 portretten
van 10 meesters uit de westerse muziekgeschiedenis vanaf de 16de eeuw. Blijkbaar
hebben de auteurs met pijn in het hart een
keuze moeten maken, op 127 bladzijden
vertel je uiteraard met alles. Toch hebben de
10 uitverkorenen volgens de samenstellers
elk een kruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van onze muziekkultuur. Er werd bij het
selekteren ook rekening gehouden met een
evenwichtige geografische spreiding van de
komponisten, de tijd waarin ze leefden en de
muzikale domeinen waarop ze zich begaven.
Zo stelden de schrijvers een degelijke mu-
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(foto Belga)

ziekhistorische staalkaart samen. Zowat alle
genres komen aan bod, van kerkmuziek tot
musikal, van opera tot kamermuziek.
De 10 meesters van Prima La Musica zijn:
Orlando Lassus, Johan Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy,
Frederic Chopin, Giuseppe Verdi, Igor Stravinsky, George Gershwin en Luciano Berio.
Fred Brouwers en Herman Marien behandelen hun onderwerp met vlotte pen, in een
klare en direkte taal, haast verhalend. Ze
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MUZIEK
ontdoen hun biografietjes van alle overbodige franje, en trachten zich tot de essentie te
beperken. De woord- en begripsververklaringen in de marge zijn verhelderend, zeker
geen overbodige iukse.
Het boek is bescheiden doch verzorgd
uitgegeven op een handig formaat, in een
hedendaagse vormgeving gegoten en sober
geïllustreerd.

VERMANDERE
ZINGT BENEFIET

KLANK
Bij het boek hoort ook een muziekkassette.
Het bandje duurt 90 minuten en laat van alle
komponisten die besproken werden in het
boek, een muziekfragment horen. De stukken zijn uitgevoerd door BRTN-orkesten.
Fred Brouwers en Herman Marien geven bij
elk stukje muziek wat karige toelichting. Dat
het kommentaar bij de muziek beknopt werd
gehouden is maar goed ook, deze kassette is
tenslotte een muzikale illustratie bij het boek.
Het is misschien niet helemaal korrekt om te
spreken van muziek-„fragmenten", want
Brouwers en Marien opteerden voor telkens
een Integraal werk, of toch tenminste voor
een volledige beweging uit een stuk. En dit is
toch een minimale vereiste wil een muziekfragment enige initiatiewaarde voor de prille
muziekliefhebber hebben. Of de keuze van
de geselekteerde werken representatief is
voor de 10 respektievelijke komponisten is
wellicht een kluif voor muziekpedagogen,
maar ons lijkt het zo goed als onmogelijk om
uit het vaak gigantische oeuvre van de komponist hét opus te lichten dat een treffend
beeld van de toondichter en z'n kreaties
weergeeft. Zodus verlaten wij ons op de
deskundigheid waarmee de samenstellers
van Prima la musica hun selektie maakten.
Wel jammer dat de audiokassette enkel te
verkrijgen is bij de uitgever, die het bandje als
een ekstra service bij het boek ziet. Waarom
boek en kassette niet samen te koop aanbieden? De auteurs zeggen toch zelf in hun
inleiding: „Prima la musica e poi ie paroie.
Eerst de muziel< en dan de woorden. (...)
Muziek moetje eerst en voorai horen, je moet
ernaar iuisteren, ze moetje pal<l<en, je moet
er sta van worden. Lezen over muziel< is ool<
prettig, maar l<omt op de tweede piaats.
Anders gezegd: iezen over muziel< moet ons
beter ieren iuisteren."
Alhoewel het hier geen origineel projekt
betreft, menen we toch te mogen zeggen dat
Herman Marien en Fred Brouwers een zeer
verdienstelijke poging hebben ondernomen
om lezers vanaf 12 jaar in te wijden in de
muziekgeschiedenis van de jongste 500 jaar.
Prima La Musica is z'n 545 fr. zeker waard.
(ts)
- Prima La Musica, 10 grote componisten. Fred
Brouwers en Herman Marien. Uitg. Aitiora/Averbode, 1992,128 biz., 545 fr. Muziekkassette (90
min.) op aanvraag bij de uitgever, 295 fr.
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Vermandere, de bange blanke man doet Brussel weer aan. Ditmaal niet op de
Grote Markt, maar in de 0.-L.-V.-kerk van de Goede Bijstand, op de benefietavond voor de Overmoien.
De meeste Vlamingen kennen Brussel alleen als de stad van de drukke lanen, de
imposante kantoorgebouwen en de chique
winkels. Weinigen weten echter dat Brussel
tevens het oord is waar velen een anoniem,
marginaal bestaan opzoeken. Onze hoofdstad is ook de plaats waar de drugmafia
ongenadig toeslaat.
Een stel Vlamingen met een groot hart
heeft onlangs de vzw Overmoien opgericht.
De Overmoien is een „Huis van Welzijn" in de
Brusselse binnenstad, een centrum van weizijns- en integratiewerking voor de hele wijk
met specifieke aandacht voor tewerkstelling,
huisvesting, inkomensverzekering, hulpverlening en preventie.

BENEFIET

king wordt niet alleen bevorderd maar is een
vanzelfsprekende noodzakelijkheid.
Ook staatssekretaris voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux zet zich in
voor de Overmoien. Op 5 maart a.s. om 20
uur organiseert hij in de schitterende OLVkerk van de Goede Bijstand een benefietavond met Willem Vermandere. Willem zal
zingen en vertellen vanuit zijn sociaal engagement.
De inkomprijs bedraagt 500 fr. Plaatsen
kunnen vooraf besteld worden op het kabinet
van Vic Anciaux: Louisalaan 106 in 1050
Brussel, tel.: 02/646.33.50. Wie niet naar
Vermandere kan komen luisteren maar toch
zijn steentje wil bijdragen tot de werking van
de vzw Overmoien kan altijd financieel steunen op rekeningnummer 427-9160211-70.
(ts)

Konkreet brengt de Overmoien een aantal
welzijnsorganisaties in een gunstige symbiose samen. Het geheel is méér dan een
optelling van de onderdelen. De samenwer-
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- De vzw Overmoien is gevestigd aan
de Anspachlaan 187 in 1000 Brussel.
- De OLV-kerk van de Goede Bijstand,
waar op 5 maart om 20 uur de benefietavond doorgaat, Is gelegen aan de Kolenmarkt in 1000 Brussel.

DE GRENZEN VAN DE MACHT

H

OLLANDERS zouden geen 01landers zijn indien ze de etiquette moesten respekteren.
Aron Winter, vorig jaar van Ajax
naar Lazio Roma overgestapt,
zegde het onomwonden: de
grenzen worden overschreden.
Er bestaat geen sportief fatsoen
meer en de kompetitie wordt
vervalst door het financiële geweld van Berlusconi en zijn AC

Milan.

De ploeg van Van Basten en Rijkaard
regeert oppermachtig het Appenijns schiereiland. In kompetitieverband is AC bezig
aan een foutloze reeks. Het rekord van...
Union 60 komt in zicht. Maar buiten de
supporters van AC is er natuurlijk geen
mens die zich daarover verheugt. Integendeel. Meer en meer neemt men aanstoot
aan de overmacht van de Milanese klub.
Wekelijks zet Berlusconi drie heuse stervoetballers met internationale klasse node in
de tribune. De Italiaanse toptalenten die niet
aan de bak komen zijn nog veel talrijker.
Berlusconi betaalt ze liever schatten dan ze
bij de konkurrentie te laten aantreden...
Het is natuurlijk zeer de vraag hoe lang
het allemaal zal duren. Serieuze menselijke
problemen kunnen niet uitblijven en het
geld maakt niet eeuwig recht wat krom is.
Papin heeft al vaker gezegd dat hij zich zijn
overgang dik beklaagt. De druk binnen de
klub van Berlusconi is enorm. Weinigen
kunnen of dun/en normaal ademen. In de
gegeven omstandigheden kan enkel geld
voor soelaas zorgen. Berlu weet en aanvaardt dat.
Inter Milaan maakt zich na enkele jaren
schaduwboksen opnieuw op om met de
eeuwige rivaal in de clinch te gaan. De
aanwerving van Bergkamp en Jonk past in
die bedoelingen. De voetballende tweeling
moet sportief en publicitair de konkurrentie
aangaan met het duo Van Basten-Rijkaard.
In Nederland gelooft men dat de twee
jonge Ajacieden de uitdaging aankunnen.
Bergkamp wordt zelfs aangezien voor een
spits met wereldklasse. Dennis beschouwt
zichzelf als een leerling van Cruyff. Hij heet
een schaduwspits te zijn. Iemand die profiteert van het slopingswerk van de diepste
spits om zelf vernietigend te kunnen toeslaan. Hij koppelt stijl en vaardigheid aan
intelligentie en intuïtie. Hij passeert tegenstanders, demareert soepel en schiet spontaan. Kenners voorspelden hem al vroeg
een Zuideuropese karrière. Maar de Amsterdammer nam zijn tijd. Hi) legde aanbiedingen van Real Madrid en Juventus naast

zich. Het scheen vast te staan dat hij Cruyff
in Barcelona zou gaan vervoegen maar het
is dus allemaal anders uitgedraaid. Inter dat
al eerder had meegedeeld Jonk te zullen
aankopen koos voor de duurste oplossing:
het bond én de foerier én de afwerker aan
zich. Jonk zou zijn ploegmaat en vriend
alleen al met de ogen de diepte kunnen
insturen en die kombinatie moet Inter dus
terugvoeren naar de Italiaanse top. De
nieuwsgierigheid is groot. Veel zal afhangen
van de mentale kracht en het inkasseringsvermogen van de Amsterdammers. Rijkaard
en Van Basten gingen hun voor. Maar die
twee voetballen wel in alle omstandigheden
met haar op hun tanden.
Nederland zal zich in de komende jaren
dus kunnen blijven verkneukelen aan de
goudjacht van nog meer ex-Ajacieden in het
buitenland. De lijst van uitgeweken Amsterdams talent wordt anders indrukwekkend
lang: Van Basten, Rijkaard, Witschge, Van 't
Schip, Wouters, Roy, Winter, Willems... Het

Bergkamp en Jong naar Inter Milaan. Voor ruim een half miljard
frank. Het calcio houdt het wereldvoetbal in een wurggreep.
Een beetje topvoetballer verhuist
in deze tijd eerder vroeg dan laat
naar Italië. Daar liggen de rijkdom
en de roem voor het rapen. De
schatkisten van de topklubs hebben er blijkbaar geen bodem. Er
wordt telkens dieper gegrepen
en het is niet geoorloofd daaromtrent vragen te stellen.
is nauwelijks te geloven. De eigen opleidingsmetode en het onnavolgbare scoutingssisteem zullen de ploeg van Van Gaal
moeten toelaten andermaal een zware sportieve aderlating te overleven. De klub zelf
weet waar het vele geld aan te wenden.
Er moet een nieuw stadion worden gebouwd en de kosten overstijgen dan altijd
de ramingen... Vandaar.

SUKSES
In eigen land vierde Caje Ceulemans inmiddels zijn eerste trainerstriomfje. Zijn Eendracht Aalst won het tweede periodekampioenschap en komt dus zeker in aanmerking voor promotie naar de hoogste klasse.
Zover zijn we natuurlijk nog niet maar het
staat toch al vast dat Ceulemans ook als
trainer inhoud en gewicht heeft. Hij zou
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Ceulemans boekte een eerste trainerssukses.
(*oto vum)
zichzelf niet meer zijn moest hij na dat eerste sukses geen bescheiden verklaringen
hebben afgelegd. „Al bij al is die eerste
periodetitel niet zozeer mijn verdienste. Je
moet trainers niet belangrijker maken dan
ze zijn. Hun Inbreng Is slectits tien tot twintig percent. De spelers bepalen In de eerste
plaats het resultaat. Ik heb het voordeel dat
Ik met een goeie groep zit Een trainer moet
dan nog enkel zien dat de kwaliteiten die de
spelers bezitten er ook uit komen. In de
eerste plaats echter moeten de kwaliteiten
aanwezig zijn. Onder kwaliteiten versta ik
voetballende, aanvallende mogelijkheden. Ik
vind het verder mijn taak de jongens te
motiveren, ze aangename trainingen te bezorgen en ze op hun beste plaats uit te
spelen."
Wie het Ceulemans, met zijn onschatbare
en/aring, hoort zeggen vraagt zich onmiddellijk af waar klubs het in hun hoofd halen
voor trainers fortuinen te betalen. De enige
reden kan zijn dat de betrokkenen moeten
aanvaarden voor kop van jut door te gaan
wanneer de zaken slecht lopen...
In die tweede klasse valt dit seizoen wel
een en ander te beleven. Seraing is goed
op weg naar de eerste afdeling maar nu al
mag een spannende nakompetitie worden
aangekondigd met klubs als Beerschot en
Aalst. Ook onderin houden gewezen topklassers de adem in. Sint-Truiden vecht tegen de degradatie onder Mangelschots die
Martin Lippens, trainer voor zes moeilijke
weken, opvolgde en Kortrijk is duidelijk nog
met over het vertrek van Johan Boskamp
heen. Het kan inderdaad heel vlug van
kwaad naar erger gaan in het voetbal van
vandaag.
Flandrien
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SPORT

DE GROTE AFWEZIGE
Het is niet onze gewoonte veel aandacht te
besteden aan de skisport. Het witte cirkus, al
vele jaren ten prooi aan akute geldkoorts,
draalt ook wel zonder Vlamingen. Bovendien
werd de sport op latten nagenoeg van ons
televisiescherm verbannen. De BRTN wil er
zijn zeldzame (?) kluiten niet aan kwijt - die
heeft men nodig om de „nobele" bokssport
te promoten - en de VTM Is alleen maar
geïnteresseerd wanneer sport geld opbrengt
natuurlijk. Maar toch.
In Morioka in Japan werden de wereldkampioenschappen alpijns skiën gehouden. Een
mateloos rijke Japanner zag plots brood in de
organisatie. Door het wereldkampioenschap
zou de streek toeristisch verder worden ontwikkeld. Hij zou de infrastruktuur op sportieve
gronden verder mogen uitbouwen. Het ging
al vaker zo met topsportevenementen.
In Morioka schitterde vooral Alberto Tomba
door zijn afwezigheid in de races. De grootste
van zijn generatie werd geveld door griep en
daardoor kwam vast te staan dat zijn huidige
seizoen op een mislukking zou uitdraaien.
Venwonderlijk is dat niet. Tomba zet zich
enkel In Olimplsche jaren terdege in. Normaliter mag men hem volgende winter dus opnieuw op de hoogste schavotjes venvachten.
Hij laat zich bij die gelegenheden wetenschappelijk klaar stomen voor topprestaties
door de mensen die ook al Francesco Moser
rijp maakten voor het grote werk. De reus van
om en bij de honderd verliest dan graag tien,
vijftien overtollige kilo's die in spierkracht
worden omgezet. In de slalom en reuzeslalom is hij dan maar moeilijk te stuiten. Hij
voert bovendien spektakelnummertjes op die
zijn Italiaanse supporters In vervoering brengen.
De zoon van zijn mamma, ook de trots van
de natie en de droom van vrouwelijk Italiè,
verzaakt nagenoeg per definitie de afdalingen en de Super-G's. Die vindt hij te lastig of
te gevaarlijk. Hij heeft trouwens nog wel wat
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Tomba was er niet bij in Japan. Waardoor de strijd open was, en bvb. de 22jarige Noor Lasse Kjus voor een verrassing wist te zorgen in de kombiné.
(foto epa)

anders in het hoofd. Zijn geld tellen bijvoorbeeld want geen skiër verdient meer dan dit
„landmark".
Italianen aanbidden Tomba met de passie
en de genegenheid die zij eerder Fausto
Coppi toedroegen. Een reden daan/oor kan
niemand vinden. Misschien zijn spontane
ongegeneerdheid. Tomba ligt immers van
niets of niemand wakker, leeft graag en goed,
heeft grillen en is dagelijks goed voor kolommen krantennieuws. Hij verkoopt zichzelf en

zijn „produkt" met verve. En dat skiën een
„produkt" is waar poen in omgaat weet
iedereen die ooit eens op een wintervakantie
verloren is gelopen in skigebieden. Alles is
gekommercialiseerd. Schoenen, pakken, latten, stokken, mutsen, pistes, liften.
Eén grote winkel zonder koopjes die vierentwintig uur op vierentwintig open blijft. Men
moet er wat voor voelen om het te kunnen
verwerken...

ADVERTENTIE

Taverne • Restaurant

Kom je naar BRUSSEL
Kom dan naar DE ULTIEME HALLUCINATIE

DE ULTIEME
i^ALLncIN^TIE

Koningsstraat 316, 1210 BRUSSEL
Tel. (02) 217.06.14 - Fax. (02) 2t7.72.40
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Maak er een uitstap van en kom er genieten van onze:
—
—
—
—
—
—

Unieke sfeer van de ART NOUVEAU
Taverne
Dagschotel aan 250 fr.
Uitstekend restaurant met menu's vanaf 950 fr.
Gezellige banketzaal tot 40 mensen
Bar dansant ,,Citizen ZEB"

— Terras.
Voor reservatie: bel 02/217.06.14.
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BIOS

EEN OSCAR VOOR VLAANDEREN ?
Na de Frans-Waalse film Le maitre de
musique krijgt nu ool< een film uit Vlaanderen
een Oscarnominatie: Daens, a Stijn Coninx
film, A favourite Fiims production, zoals hij
in Amerika wordt verkocht.

OSCARDANS
in een vooruitblik van 4 januari 1993 op de
nominaties voor de beste niet Engelstalige
film, schreef het toonaangevende Amerikaanse vakblad Variety nergens ook maar één
woord over Daens en waren de belangrijkste
mededingers voor deze Oscar: Diu Ju da
guansi van de Chinese regisseur Zhang Yimou, voordien reeds genomineerd (maar niet
gewonnen) en Raise the Red Lantern.
De Italiaanse inzending // ladro di Bambini
van Gianni Amelio, reeds genomineerd in
1990 met Open Doors, die de Prijs van de
beste Europese Film van het jaar kreeg. De
Rus Niklta Mikhalkov haalde In 1987 reeds
een Oscarnominatie voor beste akteur (IVIarcello Mastroianni) met Dark Eyes binnen, en
werd nu met Oerga getipt. Dan vielen nog de
namen van de relatief onbekenden Regis
Wargnier uit Frankrijk met Indocine, Alfonso
Arau uit Mexiko met L/ke water for Chocolate
en de Engelsman Colin Nutley voor zijn
Zweedse produktie Anglagard.
Het kan verkeren en ondertussen weten we
dat slechts twee van voornoemde films de
nominatie haalden, naast Daens is er ook nog
A place in the world (Uruguay) en Schtonk
(Duitsland).

SARAFINA
Reeds enkele tijd In roelatie, maar door
allerlei omstandigheden nog niet in deze
rubriek terechtgekomen, is Sarafina! van de
jonge Zuidafrikaanse regisseur Darrell James
Roodt, die het niet gemakkelijk had, want als
je een musikal aanpakt die het op teater erg
goed deed, staat iedereen wel met argusogen te kijken. Plots krijgt het verhaal van
Mbongeni Ngema's teaterproduktie, gestart
in 1988 op Broadway, meer allure, alsof het
transponeren naar film het verhaal optilt en
een diepere dimensie geeft - de kracht van
de cinema was om dit emotioneel en politiek
geladen stuk in Soweto te draaien. Hier
worden woede én hoop van de anti-apartheidsbeweging vertolkt. Voeg er nog Miriam
Makeba en Whoopl Goldberg aan toe als
Internationale sterren en je kunt hopen dat zo
veel mogelijk mensen zich dit knap gemaakt
pamflet laten welgevallen.

Anne Parillaud de mooie vampierse doet zich tegoed aan Italiaans eten
in de persoon van Robert Loggia.

HELD

ONSCHULDIG BLOED

Dustin Hoffman is Bernie Laplante in Accidental Hero van Stephen Frears, maar hij
had zowat ieder ander personage kunnen
zijn dat hij ooit speelde, want al speelt Hoffman wel in een andere film, hij speelt steeds
dezelfde rol. Dit kan de llefhebtiers van het
soort melige TV-film wel een tijdje plezieren,
maar ik vrees dat zelfs zij zullen afhaken, als
ze zien dat Hoffman goeie akteurs als Geena
Davis en Andy Garcia mee naar zijn dieperik
trekt.

Innocent blood van regisseur John (An
American werewolf in London, The blues
brothers) Landis zal het jonge volkje, samen
met de lefhebbers van het bloeddrinkende
genre, weer In drommen naar de bioskoop
trekken. Alhoewel Landis vermijdt ooit maar
het woord vampier te noemen. Is dit een
vamplerenfilm van de bovenste plank. Volgt
Landis zelfs niet het geijkte stramien, iedereen weet dat Marie (Anne Parillaud) die
dikwijls erg ongedwongen naakt doorheen
het beeld wandelt, een vampierse is en
wanneer ze zegt gek te zijn op Italianen, dan
ze bedoelt dat ze een Italiaan zijn bloed zal
zuigen. Marie Is een nette vampier, ze morst
niet met haar eten, want wanneer ze gedronken heeft, ruimt ze de resten op, zodat er
geen nieuwe vampiers kunnen ontstaan.

Randal Klelser is de regisseur van Honey, I
blew up the kid en dat is een leuk vervolg op
de hit uit 1989, Honey, I shrunk the kids.
Wayne Szalinski (Rich Moranis), een soort
professor Zonnebloem, Gobelijn e.a., maakt
met een van zijn dubieuze uitvindingen, een
straalkanon, plots een reus van zijn tweejarige zoon Adam. Kinderen zullen smullen van
dit kind dat zijn ouders de les kan spellen.
Vol, zowel met visuele als met gesproken
humor, met leuke goeden en leuke slechten,
zal deze film wel enkele weken op affiche
blijven.
Dat geldt niet voor Tom and Jerry: the
movie. Regisseur Phil Roman kreeg de onzalige idee om deze In 1940 door William Hanna
en Joseph Barbera geschapen tegenstanders, plots om te toveren tot vrienden. Lulkoek.
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Tot ze zich vergrijpt aan Sal „de haai"
Macelli (een schitterende Robert Loggia), een
mafialelder omringd met de knapste gangsters sinds de peetvader, die ze door omstandigheden niet kan doden en die zich maar
wat graag vastbijt In de hals van zijn „familie",
die hij hiermee onsterfelijk wil maken.
Maar Marie kent het wapen om hem te
doden en samen met Joe Gennaro (Anthonyu Lapaglla), een stille die zijn coi^er opgeblazen zag, zal ze de strijd aanbinden. Bloederig maar... leuk.
Willem Sneer
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TELEVISIE

ZONDAG 28 FEBRUARI
TV1

TV1

TV1

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale,
reportagemag , 12 30 Affiche, kuituur, 14 20 Charade, film, 16 00 Première Film & Video, filmnieuws, 16 30TV1 Top 30; 17 00 Kelly, jeugdserie, 17 25 Sleutel, jeugd-aktua, 17 50 Mus^, tekenfilmserie , 17 55 Til( Tak; 18 00 Nieuws; 18 10
Gered door de bel, komische serie 18 40 Vlaanderen Vakantieland, brochure en The Borders,
1915 Joker- en lottotrekking; 1930 Nieuws.
20 00 R.I.P., komische serie
20 30 Eurosong, preselektie
21 35 Mollen, verrassende vertelling
22 10 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Zeven uur respijt, film

09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, klassiek,
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmiddag; 13 15 De vijf, jeugdfilm, 14 30 Knettergek, jeugdsene, 15 00 Jonge veearts, gezinsse
ne, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr , 1 7 00
Look, life-stylemag , 1 7 30 Beestenbos is boos,
tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10
Wonderjaren, komische sene, 18 35 Vlaanderen
Vakantieland special, 19 00 The Cosby Show,
komische serie, 1925 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
1945 Sportweekend
20 30 F.C. De Kampioenen, serie
21 00 Langs de kade, politiesene
22 00 De Pré Historie, Sabine De Vos
22 30 Vandaag
22 50 Ziggurat, kunstprogr

14 00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevisie, 14 30 Project Egypte, schooltelevisie, 15 00
Prince of Pennsylvania, film, 16 30 De Vlaamse
Raad, parlement van de Vlamingen; 17 00 Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje, 17 30 Davld de
kabouter, sene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws;
18 10 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top
score, spelprogr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 10 Zeg 'ns AAA, komische sene
20 30 The Raven, aktieserie
21.15 Alle 5, wetensch mag
21 50 TV 1 - Denksportkampioen, finale
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
12 00
15 20
20 30
21 05
berg
22 25
22 30

Kinder-atelier, kindermag
Omloop Het Volk, wielrennen
Tijd voor Koen, licht klassiek
Vuurvogel 1 : Componistenportret, SchönVuurvogel 2: Uit eigen land, Debussy
Vuurvogel 3: De dans onsprongen, ballet

VTM
13 00 Nieuws; 13 20 That darn cat, film, 15 20
Meet the Munceys, Disneyfilm 16 05 The golden
girls, komische serie, 16 30 Super Nintendo, tele
foonspel, 16 35 The real ghostbusters, tekenfilm
serie, 16 55 Super Nmtendo; 17 00 Super 50;
1755 Super Nintendo; 18 00 Nieuws, 1805 Zorro, avonturenserie, 18 30 Jungleboek, gezinsserie, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr
21 30 To kill a priest, film
23 20 Nieuws
23 40 VTM Sport
23 50 Deadly game, film
Ned. 1
20 25 Outrageous fortune, film
22 04 Fawlty towers, komische serie
22 40 Karel, praatshow
23 29 Vertigo, film
01 34 Nieuws
Ned. 2
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 15 35 Blinde hartstocht, sene, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kindermag, 16 45 B.O.O.S., jeugdmag , 17 15 Top 40;
18 00 Nieuws; 18 20 Superman, tekenfilm, 18 25
Outfit, modemag , 1 9 00 Step by step, 19 25
Melrose Place, gezinsserie
20 10 Original man, TV-flIm
11 55 Zaterdagavondcafé, komische serie
22 25 Casino Royale, spelshow
22 40 Chirurgenwerk, obductie/pathalogie
23 20 Skybound, luchtvaartserie
23 50 Countdown late, popprogr
00 40 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws, 12 50 Studio Sport; 17 30 De grote
meneer Kaktus show, kinderprogr , 18 00
Nieuws; 18 20 Vroege vogels, natuurmag , 18 53
Ungo, woordspel, 19 22 Jules Unlimited, techniek
en avontuur, 19 51 Flying doctors, serie,
20 40 Zeg 'ns AAA, komische sene
21 07 Sonja op Zaterdag, praatprogr
22 00 Nieuws
2215 Studio sport
22 45 Nova, aktualiteiten
23 19 You take my breath away, koncertregistratie
00 07 Museumschatten
0016 Nieuws
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VTM
08 30 KInderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons , 09 40 Trivial Pursuit junior, telefoonspel,
09 45 Schuif af, kinderprogr , 1 0 40 Quizt't, telefoonspel, 10 45 Zondag-Josdag, live-magazine,
13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag , 1 4 00 Hardcastle & McCormick, misdaadserie, 14 50 Clip
Club; 15 00 The golden child, film, 16 45 Empty
nest, komische serie, 17 05 Star trek, the next
generation, sene, 17 50 VTM-sport; 18 00
Nieuws; 18 05 De kinderakademie showprogr ,
19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Meester, sene
20 30 Gaston en Leo Show, humor
21 00 Luc, praatshow
22 20 The Powers that be, komische serie
22 50 Nieuws
2310 Tussen de lijnen, sportmag
23 40 Wilderness alive I, natuurdok
Ned. 1
16 52 Parabels: de talenten; 17 05 Opium, kunst
en kuituur, 17 30 Jonge mensen op het concertpodium, klassieke muziek, 1815 Sesamstraat,
verliefd, 18 30 Nijntje, tekenfilmserie, 18 35 1 for
U, jonge televisiemakers, 19 00 Abdijen in WestEuropa, dok sene, 19 26 Dieren in het wild, dok ,
20 00 Nieuws.
20 15 Waku Waku, spelshow
20 49 Ook dag nog, konsumentenshow
21 36 Brandpunt, aktualiteiten
22 14 Vreemde praktijken, serie
22 39 Arena, reeks debatten
23 19 Vastenoverwegingen
23 24 Nieuws
Ned. 2
14 15 Aktüel, Turkse aktualiteiten, 14 45 Spiegel
verkeerd, mediaprogr , 15 30 En de cirkel Is rond,
dok , 1600 Nieuws; 1610 Omgaan met stress,
teleac, 16 40 Praktijkdiploma informatika, teleac,
1715 Blinde hartstocht, serie, 17 40 Knoop In je
zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws, 18 09 The Ateam, aktieserie, 18 57 Candid camera, verborgen
kamera ,1917 TV-dokter, 19 20 Strip en Cartoonteekenen, teleac
19 55 And the sea will tell, 1ste deel TV-film
21 30 Tweede lijn, dok
22 20 De Viktoriaanse bloementuin, teleac
22 45 De Spaanse erfenis, teleac
23 50 Nieuws
Ned. 3
20 10
20 37
21 11
21 40
22 43
00 03

Keek op de week, satirisch progr
Lopende zaken, berichtgeving
The Powers that be, sene
Prima vista', mediamag
Quartier Mozart, film
Nieuws
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TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Grenzen, schooltelevisie,
19 20 Geografisch kennen en kunnen, schooltelevisie , 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill,
kolder
20 00 Uitzending door derden
21 00 Bijdehand, hobbymag
21 30 Nieuws
22 00 Salvador, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling,
13 50 Cheers, komische serie, 14 15 The power,
the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 05 A
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty,
serie, 1615 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip
Club; 16 55 Tekenfilm, 17 05 Happy Days, sene,
17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 1830 Waagstuk, spelprogr ,
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 De kotmadam, komische sene
21 05 Beverly Hills 90210, serie
21 55 Telefacts, aktualiteiten
22 40 Nieuws
23 00 Odd Couple, sene
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag , 17 01 Heb ik iets gemist?,
terugblik, 17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, sport, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het
klokhuis; 18 58 The Cosby show, komische sene,
19 26 Help, sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Holidayshow, spelshow
21 21 Hier en nu, aktualiteiten
22 01 Uit de school geklapt, sene
22 28 Het Faberlkaat, belevenissen
23 00 Document: De goudslaven, dok
23 35 Miniatuur
23 43 Nieuws
Ned. 2
1819 Stuntmasters, dok sene, 18 57 Candid
camera, verborgen kamera, 19 22 Ojevaarsjo,
mag over kinderen, 19 58 Love letters, serie
20 37 Te land, ter zee en In de lucht, spelprogr
21 29 Schone schijn, sene
22 02 TROS Aktua, aktualiteiten
22 30 Zit ik ernaast... ?, anders aanpakken
23 00 De TV tandarts, tips
23 00 Het elfde uur, praatprogr
23 54 Nieuws
Ned. 3
20 07 Het Symposium, diskussieprogr
20 57 Lolapaloeza, vrijzinnig mag
22 00 Nieuws
2215 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 03 Kreatief met kurk, teleac
23 48 Nieuws

TELEVISIE

7V1
14.00 La vie quotidienne en Lernexpress, schooltelevisie ; 14.30 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 15.00 Tlie Hucicsters, film; 17.00 Grensstad,
westernserie; 17.25 Duupje; 17.30 Beestenbos is
boos, tel<enfilnnserie; 17.55 Tiic Tal(; 18.00
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenioos, serie;
18.35 Top score, woordspel; 19.03 Buren, serie;
19.25 iUededeiingen; 19.30 Nieuws.
20.00 De drie wijzen, spelprogr.
20.35 Zeiler weten ?, praatprogr.
21.30 NV De Wereld, reportagemag.
22.00 i.Q., kwis
22.30 Vandaag
22.55 Uitzending door derden

TV1
14.55 Vaarwel Roodkapje, sprookjesfilm; 16.10 De
Viaamse Raad, pariement van de Viamingen;
16.30 Samson, kinderprogramma; 17.30 Postbus
X,jeugdserie; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10
Mooi en meedogenioos, serie; 18.35 Top Score,
woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Married with children, komische reeks
20.25 Derrick, misdaadserie
21.25 'Allo, 'Allo, komische reeks
21.55 Op de koop toe, konsumenlenmag.
22.30 Vandaag
22.55 De geschiedenis van Zuid-Afrika, dok. serie

TV2

TV2

18.50 Nieuws; 19.00 L.a vie quotidienne, schooltelevisie; 19.15 lernexpress, schooltelevisie; 19.30
Het Capitool, serie; 19.53 Benny Hiii, kolder.
20.00 Look, liie-stylemag.
20.30 Kijk ultl, verkeerstips
20.35 National geographic. Walvissen
21.30 Nieuws
22.00 De vrouw van buiten, TV-film

18.50 Nieuws; 19.00 Wie slim is sorteert, afvalverwerking; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 Benny
Hiii, kolder.
20.00 Sportavond, Club Brugge-Glasgow Rangers : voetbal
22.15 Fight of the night, boksen

VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.;
14.05 Earthfiie, dok.; 14.15 The power, ttie passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A country
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 18.20
Santa Barbara, serie; 16.40 Ciip Ciub; 16.55
Telienfiim; 17.05 Happy days, serie; 17.35 Home
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en
ietters; 18.30 Waagstul(, spelprogr.; 19.00
Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van fortuin, spel
20.30 Bompa, serie
21.00 Medisch Centrum West, serie
21.55 The Strauss Dynasty, serie
22.55 Nieuws
23.15 Northern exposure, serie
Ned. 1
20.26 Het pieidool, advokatenserie
21.22 Avro Teievizier, aktualiteiten
21.59 Birds of a featlier, komische serie
22.36 De stoei, praatprogr.
23.20 Cheers, komische serie
23.45 Een droom van een tuin, tuinkursus
00.08 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 15.35 Biinde hartstocht, serie;
16.00 Nieuws; 16.10 Samson, kinderprogr.; 16.50
Zorro, serie; 17.15 Countdown, popmag.; 17.45
Van Inkel's choise, popnieuws; 18.00 Nieuws;
18.20 De heiiige koe, automag.; 18.50 Newly
weds, komische serie; 19.20 Veronica Fiim &
Video, filmmag.
19.50 Married with children, serie
20.20 All you need is iove, koppelspelprogr.
21.30 In de Viaamsche Pot, komische reeks
22.00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22.35 Berg, praatprogr.
23.25 Schoner produceren, teleac
23.55 Portugees voor beginners, teleac
00.00 Nieuws
Ned. 3
20.00 Verhaien van de straat, dramaserie
20.33 De geschiedenis van de jazz in Nederland,
dok. serie
21.26 De connalsseur, kultuurkwis
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Den Haag vandaag
23.15 Nieuws

VTM
13.00 Nieuws; 13.20 Super 50, hits; 14.20 Woensdagmiddagcartoons ; 15.30 Dynasty, serie; 16.20
Santa Barbara, serie; 16.40 Clip Club; 16.55
Tekenfilm; 17.05 Happy days, serie; 17.35 Home
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en
letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00
Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van fortuin, spelprogr.
20.30 Copy Copy, serie
21.00 Drop-out father, TV-film
22.40 Nieuws
23.00 Hiii Street blues, politieserie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro's Service Salon, middagmag.; 17.02 Weg van de snelweg - Nederland, Midden-ümburg; 17.27 Happy
Holiday; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, huishouden; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40
Het klokhuis; 18.59 Frida, jeugdserie; 19.28 Land
in zicht, zoektocht; 19.50 Politieke partijen; 20.00
Nieuws.
20.27 Ex, film
21.56 Megabrein, kenniskwis
22.36 Oslo Gospelkoor, impressies
23.04 Beppie, serie

23.29 Nieuws
Ned. 2
18.13 Auxerre-Ajax Amsterdam, voetbal; 20.10
Peter, sketches.
20.20 PSV Eindhoven-Göteborg, voetbal
22.25 Tijdsein II, aktualiteiten
22.55 Antenne: de premiers van Israël, dok.
23.47 Nieuws
23.55 Studio sport: voetbal
Ned. 3
18.00 Nieuws; 18.18 Dubbeldekkers, komische
serie; 18.45 Da's lachen, tekenfllmpjes; 19.00
Lingo, woordspel; 19.31 Brand Meester!, dramaserie.
20.26 Per sekonde wijzer, spelprogr.
21.00 Dossier Weerwerk: De zaak Murre, dok.
21.25 Tropisch hardhout, dok.
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Den Haag Vandaag, aktualiteiten
23.18 Law and order, misdaadserie
00.05 Museumschatten
00.15 Nieuws
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14.00 Opnieuw gebruikt staat netjes, schooltelevisie; 14.30 Projekt Egypte, schooltelevisie; 15.00
De molen In de Po-vallei, film; 17.00 Grenssad,
westernserie; 17.25 Duupje, kinderserie; 17.30
Saartje en Sander, tekenfilmserie; 17.40 Kinderen
van Waterland, jeugdserie; 17.55 Tik Tak; 18.00
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie;
18.35 Top Score, woordspel; 19.03 Buren, serie;
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Schwarzwaldklinik, ziekenhuisserie
20.45 Matlock, advokatenserie
21.30 Panorama, aktualiteiten
22.30 Vandaag
22.55 Uitzending door derden
23.10 Europese tuinen toen en nu, dok. serie

TV2
18.50 Nieuws; 19.00 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 Benny
Hiii, kolder.
20.00 Couleur Locale, reportages
20.30 Tekens: Bela Bartok, portret
21.30 Nieuws
22.00 Première Film- en Video, filmnieuws
22.30 Tegen de wind in, film
VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.;
14.05 Earthfiie, dok.; 14.15 The power, the passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A country
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20
Santa Barbara, serie; 16.40 Clip Club; 16.55
Tekenfilm; 17.05 Happy Days, serie; 17.35 Home
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en
letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00
Nieuws; 19.30 Familie, spelprogr.
20.00 Rad van fortuin, spelprogr.
20.30 Tien om te zien, show
21.30 Jambers, Autofreaks
22.10 Munter, misdaadserie
23.10 Nieuws
23.30 The Young Riders, westernserie
Ned. 1
20.25 Maigret, serie
21.19 Kenmerk, aktualiteiten
21.54 Mascarpone, monoloog
22.15 Vesuvius, dok.
23.05 Nieuws
Ned. 2
17.30 Tijdsein I, aktualiteiten; 18.00 Nieuws; 18.19
Ik weet het beter, spelprogr.; 18.48 Black Beauty,
jeugdserie; 19.06 Hobby TV, vrijetijdsmag.; 19.35
De stelling, diskussieprogr.; 20.10 Peter, sketches.
20.20 Het rijk van de Russische Beer, dok.
21.11 Het ziekenhuis, longziekten
21.49 Multiple choice, kwis
22.14 Praise, samenzang
22.40 882882, praatprogr.
23.10 Lied
23.15 Japans voor beginners, teleac
23.45 Nieuws
Ned. 3
19.42 Bureau Kruisiaan, serie
20.13 Doet left of doet left niet, spelprogr.
21.32 Mad about you, komische serie
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Den Haag Vandaag
23.18 Gezocht: tomatenplukkers, dok.
00.05 Natuurmoment
00.10 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

TV1
14.00 La vie quotldienne en Lernexpress, schooltelevisie ; 14 30 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 15.00 Zeven keer vrouw, film; 16.40 De
Vlaamse Raad: parlement van de Vlamingen;
17.00 Grensstad, westernserie; 17.25 Duupje;
17.30 De Freggels, poppenserie; 17.55 Til< tak;
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos,
serie; 18.35 Top Score; 19 00 Buren, serie; 19.25
Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20.00 Het park, serie
20.30 Het beste uit „De droomfabriek", hoogtepunten
21.45 Slissen en Cesar, serie
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, serie
TV2
18 50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika,
schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53
Benny HUI, kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland, Grobbendonk en
Pays Basque
20.40 Beiroet, jaar nul, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Abdijen In West-Europa, dok. serie
22.50 Liefde tussen de boeken, monoloog
VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.;
14 05 Earthflle, dok. , 1 4 1 5 The power, the passion, serie, 14.40 Webster, sene, 15.05 A country
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20
Santa Barbara, serie; 16.40 Clip Club; 17.05
Happy days, serie, 17 35 Home and away, serie,
18.00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18.30
Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van fortuin, spelprogr.
20.35 Wies Andersen Show, kwisprogr.
21.30 Summer School, film
23.15 Nieuws
23.35 Star, filmmag.
00.15 Diamonds, detektiveserie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16 06 Spoorloos,
oproepen, 16 29 Heb Ik Iets gemist?, hoogtepunten ; 16.57 Young Riders, westernserie, 17.45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, wegen; 18 30
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19.00 Vrijdagavond vroeg... Van Wllligenburg; 19.29 True
crimes, dramasene; 20.00 Nieuws
20 26 Spoorloos, terugvinden
21.24 Reporter
21.58 The house of Ellott, dramaserie
22.52 100 procent Is het hele, dok
23 44 Nieuws
Ned. 2
20.20 Tax Free, komische serie
20.50 Medisch centrum west, ziekenhuisserie
21.45 Tros TV Show, praatprogr
22 39 Jansen slaat door, satirisch progr.
22.49 Crime time, misdaadmag
23.24 Dat willen we even kwijt, column
23.33 In the heat of the night, politieserie
Ned. 3
20.00 Ik ga naar Tahiti, film
21.03 Scènes uit een huwelijk, serie
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOVA
23 00 Gesprek met de Minister-President
23.10 Schönberg cyclus: Strijkkwartet nr. 4, dok.
00.00 Nieuws
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Kim Novak en James Stewart in IHitchcoclfS meesterlijlte triller Vertigo.
Zaterdag 27 februari op Ned. 1, om 23u.29.

ZATERDAG 27 FEBRUARI

VERTIGO
Fascinerende film van Alfred Hitchcock
(1958) met James Stev\/art, Kim Novak en
Barbara Bel Geddes. Stewart heeft als
politieman hoogtevrees en belandt in allerlei onthutsende situaties, waarbij een
ongewoon meisje (Novak) steeds een
vreemde rol speelt. (Ned. 1, om 23U.29)

ZONDAG 28 FEBRUARI

THE GOLDEN CHILD
Amerik. film van Michael Ritchie (1986).
Een sociale werker (Eddie Murphy) moet
in Tibet een soort wonderkind opsporen
dat de wereld van het kwaad moet redden. (VTM, om 15u.)

MAANDAG 1 MAART

SALVADOR
Het verhaal voor deze stevige film werd
door Richard Boyle, die zelf als persfotograaf in El Salvador werkte, geleverd. Met
James Woods, James Belushi en Michael
Murphy. (TV 2, om 22u.)

DINSDAG 2 MAART

IN THIS OUR LIFE
Prachtige verfilming van de roman van
Ellen Glasgow. Bette Davis speelt een van
haar beste rollen als de neurotische Stan-
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ley Timberlake die het leven van haar
zusje en uiteindleijk ook zichzelf naar de
bliksem helpt. (BBC 1, om 15u.15)

WOENSDAG 3 MAART

COÜER
Na een tragisch ongeval tijdens een
show probeert een ongelukkige Indiaanse rodeoklown opnieuw zijn plaats in te
nemen in het gewone „burgerleven".
Voortreffelijk geakteerd drama (1973) van
Paul Stanley, met Don Murray en Rip
Torn. (Super Channel, om 23u.)

DONDERDAG 4 MAART

NACHTTREIN
Verfilming van de roman L'étoile du
Nord van Georges Simenon over een
misdaad in de gelijknamige TEE-trein.
Simone Signoret en Philippe Noiret leveren schitterende vertolkingen. (RTBI 1,
om 20U.35)

VRIJDAG 5 MAART

ZEVEN KEER VROUW
Amerik.-Franse komedie van Vittorio
De Sica (1967). Het werd een zevenluik
met Shirley Maclaine in evenveel hoofdrollen. Sommige episodes zijn erg grappig, maar had beter gekund. (TV 1, om
15u.)
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HORIZONTAAL
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Een uitstekende tijd voor de leiding van
een club (7)
Gedrochtelijk staaltje (7)
Die jongen schijnt scherp toe te kijken (4)
Zulke plechtigheden gaan altijd over iets
van vroeger (12)
Een mooi meisje, maar ze is met heel
meer (4)
Op de eettafel en bij de aannemer (6)
Triomftocht (8)
Geeft de bestemming of de richting aan
(4)
Volop plaats om je te ontspannen (11)
Die Zijn onmisbaar voor de voortplanting
van zekere dieren (11)
Tijdelijke verblijfplaats van bescheiden
omvang (6)

VERTIKAAL
V Platteland (6)
& Zulke redenerigen voer je aan om een
ander te overtuigen (10)
3 't Lijkt een onaangenaam deel van de
dag, maar er wordt wel degelijk een
glaasje geschonken (9)
- - • ^ Uiterst nauwkeurig (6)
* Zowat de helft van alle nakomelingen (5)
«r Vilder (7)
WT Ligplaats (3)
M . Explosief geluid (4)
13 Iemand die zich verwijdert, luid en onvnendelijk toespreken (8)
W- Overduidelijk (7)
17 Dommenk (4)
18 Opstap (5)
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SATERDAG

A. Denert nu in VLD-struktuur
ingebed

Zetduivel:
Salman Pushdie

Horizontaal: 3 trekdier, 5 eetlust
8 diamanthandel, 9 loos, 10 mond,
11 aftakeling, 13 teergeld, 14 getij,
15 stop, 17 agent
Vertikaal: 1 gentiaan, 2 gestel, 3
toestemming, 4 deugd, 6 danspartij,
7 kale neten, 8 droefgeestig, 12 golf,
16 pink

Bananen: niet rechtpraten
wat krom is
Iranezen blijven Duivelsperzen

Dina Hostens uit de Kwekerstraat
27 in 8000 Brugge wint een prijsje.
Haar gele briefkaart met de juiste
oplossing van opgave 166 werd uit de
korrekte inzendingen getrokken.
Wij verwachten uw gele briefkaart
met de juiste oplossing van opgave
168 ten laatste maandag 8 maart op
de redaktie: Barrikadenplein 12,1000
Brussel.
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Zet 'm op:
Laat je vrijen
Zaïre: biezonder
kies probleem
AHASVERUS

*

„Zef 'm op ", las Ahasverus
... en ga niet af als een gieter I

Denert naar VLD
met groot misbaard
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FW OVER VROUW
EN EKOLOGIE

„DE HONDEN'
IN GENT

Voor Wie meer wil weten over milieuvriendelijk
huishouden, milieuheffing, de verhouding tussen
industrie en milieu en de milieuwetgeving, organiseert de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen
(FW) vormingsavonden
De verhouding tussen industrie en milieu evenals
milieuvnendeli)k 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 wetgeving, 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
Venwelkoming en inleiding door Martien Bode,
edukatief medewerker FW
Voordracht door Dirk Clotman, adviseur Public
Relations van de Federatie der Chemische Nijverheid van België

SINT-NIKLAAS

De Provinciale Ijzerbedevaartwerkgroep van
Oost Vlaanderen organiseert een premiere-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 4469612891-40 t n v Provinciale Ijzerbedevaartwerkgroep Oost Vlaanderen p/a Jovastraat 8, 9050
Gent-Gentbrugge De toegangskaarten liggen ter
beschikking aan de ingang van de zaal

11 DE VLAAMSE
ZIELEDIENST
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 Walburgiskerkaan
de Volkstraat in Antwerpen Het is goed dat wij onze
vrienden blijven gedenken met een bijzondere aandacht voor hen die ons in 1992 ontvallen zijn
De eucharstieviering 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

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 fr (map inbegrepen)
Info
FW
(091/23 38 83)

Bennesteeg

2

in

9000

Gent

De redaktie van WIJ kan het boek
Monologen met Hugo Schiltz door Kris
Hoflack de lezers aan gunstvoorwaarden aanbieden
Geïnteresseerden
ontvangen
het
boek na storting van 450fr (50fr portkosten inbegrepen) op rekening 4350271521-01 van Volksunie, Barnkadenplein 12,1000 Brussel; met vermelding
„ b o e k Schiltz"

EG-EKSAMEN
Het Ekonomisch en Sociaal Komitee organiseert
een algemeen vergelijkend onderzoek voor de
aanwen/mg van een hoofdadministrateur verantwoordelijk voor de drukkerij
Voonwaarden
- universitaire opleiding
- mm 8 jaar beroepsen/anng op het terrein van
het organiseren en koordineren van de werkzaamheden van een afdeling drukkerij, ekspeditie, verspreiding, waan/an ten minste vier jaar als verantwoordelijke voor de technische diensten van een
drukkersbedrijf Door opleiding of beroepservaring
verkregen specifieke kennis op het gebied van het
drukkersvak en van informatikatoepassingen voor
grafische technieken
- grondige kennis van tenminste twee talen
waaronder het Frans of het Engels
- geboren na 15 maart 1947

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

MONOLOGEN MET
HUGO SCHILTZ

AARTSELAAR
GAAT DOOR
Hoewel volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers zijn heil zocht bij
de VLD, blijft de VU Vlaamse Vrije Demokraten in Aartselaar ijverig verdenwerken binnen
de Vlaamsnationale partij Het bal van de VUAartselaar op 6 maart gaat dan ook door
zoals gepland, met en ook zonder Coveliers
Vanaf 20 30 allen naar Zaal Zonnewende,
Boomsesteenweg in Aartselaar

Uiterste sollicitatiedatum

15 maart 1993

Inschrijvingsformulieren te verkr bij Ekonomisch
en Sociaal Komitee Direktoraat Personeelsadm en
Financien, Ravensteingalerij 2, 1000 Brussel Vragen naar Publikateiblad 23A
(meegedeeld)

ZOEKERTJE
AANBIEDING - Administratieve medewerker,
A2, GEKO-statuut, 1 jaar werkloos In bezit van
wagen en taalvaardig In dienst voor 1 mei 1993
Inlichtingen bij Miguel Stas, werk 03/236 04 04
Thuis 02/520 65 86

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

yjQL Vereniging Vlaamse Zielcenfondsen
WIJ -
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WEST-VLAANDEREN
FEBRUARI
27 IZEGEM: Zaal Ter Maerel, Roeselaarsestraat
309, om 20u.: Kaas- en Wijnavond. Deelnameprijs:
350 fr. (één gratis aperitief inbegr.). Kaarten bij
VUJO-bestuursleden en in lokaal Vlaams Huis.
Org.: VUJO-lzegem.
27 DEERLIJK: 1ste Tekstielkaarting met reuzetombola in De Wieme (op de Molenhoek). Vanaf
18u. Ook op 28/2 vanaf 10u. Org.: VWG-Deerlijk.

MAART
1 IZEGEM: Plantijnzaal POB, 19u.30: 3de sessie
kursus Art Nouveau door Machteld de Schrijver.
Org.: VSVK i.s.m. VZSN Culturama Dllbeek.
1 WERVIK: Gezondheidsnamiddag: geneeskundige kracht van planten. Org.: WVG-Wervik-GeluvKeKomen.
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 schoonheidsspecialiste Vantomme. Om 19u.30 in de parochiezaal. Ommegangstraat. Inkom 50 fr. Org.; Vlanajo-West-Flandria.
5 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstielkaarting. 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 Zwevegem.
6 IZEGEM: 't Spiegelaarken, Brugstraat: 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
onderwijs. Teogang 50 fr., abonneees gratis. Org.:
VSVK.
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Eerste kaarting. Ook op 14/3 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De
Vlaamse Vrienden.
12 BRUGGE: Arronddissementsraad. Om 20u.30
In Restaurant 't Leitje te Assebroek. Koóptatie verkiezing 1 lid AB en 1 lid Partijraad. Kandidaturen
voor 7/3 bij Luc Grootaerdt.
15 WERVIK: Prijskaarting. Org.: VWG-Wervik-Geluwe-Komen.
15 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u.: Geert Bourgeois,
Voorzitter W M , over het Verdrag van Maastricht.
Org.: VWG-lzegem.
15 IZEGEM: Plantijnzaal POB, 19u.30: 4de sessie
kursus Art Nouveau, door Machteld De Schrijver.
Org.: VSVK i.s.m. Culturama Dllbeek.
16 IZEGEM: Erasmuszaal POB, 20u.: uiteenzetting
over kruiden. Org.: FW-lzegem.
17 IZEGEM: 't Pandje, 14u.: Hobbyles knutselen
o.l.v. Andrea Verbeke. Org.: FW-lzegem.
20 BRUGGE: Lentekoncert Luit door Lieven Misschaert. Zaal De Frisse Spar, Dudzelestweg 32, om
20U.30. inkom 200 fr. Kaarten bij VU-bestuursleden
en Kris Casier (OCMW-raadslid), tel. 050/33/58.00.
21 DAMME: Lente-bijeenkomst voor alle VU-leden
en simpatlsanten, vrienden en kennissen met gratis
gebak en Vlaamse Zang. Om 14u. in het Kultureel
Centrum Sijsele-Damme, Stationsstraat 13. Org .
VU-Damme.

NIEUWE VOORZIÜER
BIJ VU-GISTEL
Op de bestuurvergadenng van 13 januari j.l. werd
een nieuwe voorzitter voor de VU-afdeling Gistel
verkozen in opvolging van dhr. Rony Anseeuw.
Rony nam ontslag na 10 jaar voorzitterschap en blijft
aktief meewerken als gewoon bestuurslid en gemeenteraadslid.
De nieuwe voorzitter is Willy Van Quaethem en
werd met eenparigheid verkozen. De nieuwe voorzitter is er, net als zijn voorganger, stellig van
overtuigd dat de VU een toekomst heeft en dat het
demokratisch Vlaams-nationaal gedachtengoed alleen de VU toekomt en alleen door die partij kan
uitgedragen worden.
Ondanks de moeilijke tijden zal de nieuwe voorzitter zich ten volle inzetten om dit gedachtengoed
samen met het bestuur te vertalen in de gemeente
Gistel.
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ZOEKERTJE
- GEZOCHT - Man, dertiger, zoekt dringend werk
als bode of chauffeur. Is in het bezit van een rijbewijs
B en medisch geschikt voor autobusvervoer. Heeft
en/aring met zwaar vervoer en met personenvervoer. Inlichtingen: Kabinet staatssekretans Vic Anciaux, 02/646.33.50 (toestel 22).

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!
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BRABANT
FEBRUARI
26 LENNIK: Jaarlijks Mosselfesti)n 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 Breugfiels
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 Aanvang 20u Org
VU-Haacht
27 VLEZENBEEK: Grote zwerfvuilopruiming Vanaf
lOu Gemeenteplein te Vlezenbeek Org Vlaamse
Werkgroep De Vrede vzw Kontaktpersoon G
Crabbe, Smidsestraat 12, tie 02/532 01 74, na 14u
27 TIELT-WINGE: Jaarlijks ledenfeest Met lekkere
kaas-en vleesgerechten Volw 250fr,-12j 150fr
Om20u in'tWitHuis, BergstraatteTielt Inschrijven
(voor 20/2) bij bestuursleden van VU-Tielt-WingeHouwaart-Meensel-Kiezegem
MAART
1 TIENEN: Louis De Lentdecker over ,,De Misdadi
gers In zaal De Markies, Grote Markt, om 20u
Org VU-Tienen
2 ZEMST: Etienne Van Vaerenbergh over „Gemeenteraadsverkiezingen '94"
Om 20u
in
Schranshoeve, Stijn Streuvelsbaan te Eppegem
Org VU-Zemst i s m Vorming en Gemeenschap
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-Wolvertem Oppem
11 WEMMEL: Etienne Van Vaerenbergh over,,Gemeenteraadsverkiezingen 1994" Van 20u 30 tot
22u 30 op adres Panorama 36 te Wemmei Org
VU-Wemmel i s m Vorming en Gemeenschap
13 SCHEPDAAL Haantjes en Biefstukkenfestijn
Vanaf 17u in Ons Gildenhuis, Em Eylenboschstraat 22, aan de Markt te Schepdaal Ook op 14/3
van 12 tot 20u en op 15/3 vanaf 18u Org VU- en
Volksbelangen Schepdaal
17 HOEILAART: Etienne Van Vaerenbergh over
,,Gemeenteraadsverkiezigen 1994', in Jeugdhuis
Phobos, Koldamstraat, van 20u 30 tot 22u 30 Org
VU Hoeilaart i s m Vorming en Gemeenschap

VU-MEETJESLAND: VERKEER EN
OPENBAAR VERVOER
Inde schoot van VU-Meetjesland is o I v Paul Ven
Kerckhove (Sleidinge) een werkgroep Mobiliteit
werkzaam

Welke knelpunten'' Hoe verplaatst zich het ekonomische en het pnvate verkeer''
- Vrijdag 5 maart om 19u 30

Na voorbereidend werk nodigt de werkgroep uit
op twee studieavonden

De tweede avond behandelt Het openbaar vervoer
I

VU-Meetjesland i s m het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel snijdt het tema Verkeer en openbaar
vervoer in het Meetjesland aan De twee avonden
gaan door in zaal De vreeze Gods, Kerkplein 6,9900
Eekio Toegang gratis, maar vooraf inschrijven is
wenselijk
De eerste ronde behandelt Verkeerswegen en
transport
Samen met deskundigen van de planningswetenschappen (universiteit), uit de transportwereld en
van het ministerieel kabinet van Verkeerswezen,
denken we na en diskussieren we over dat onderwerp en proberen we tot (politieke) konklusie te
komen Welke wegen hebben we'' Wat zijn de
plannen voor de 21 e eeuw •? Welke wensen zijn er •?

Het arr bestuur van het arr Aalst organiseert een
samenkomst van alle voorzitters en sekretanssen
van de afdelingen en alle mandatanssen van het
arrondissement Aalst Na een etentje, aangeboden
door het AB (mits een kleine financiële bijdrage
vanwege de deelnemers) zullen een paar belangrijke zaken besproken worden als daar zijn de
plaatselijke afdelingswerking, gemeenteraads en

OOST-VLAANDEREN
FEBRUARI

FEBRUARI
26 HASSELT Debat over het Sint-Michielsakkoord
met Laurens Appeltans en Jan Jambon Moderator
Jos Bouveroux Om 20u in het Kultureel Centrum
Info F llsbroux (011/27 35 30)

MAART

MAART
13 HAM: Zesde Lentebal VU-Ham In het Gemeenschapshuis te Kwaadmechelen vanaf 20u Kaarten
in wk bij bestuursleden aan 50fr, kassa 60 fr
Gastspreker Kamerlid Hugo Olaerts
13 HERK-DE-STAD: Kaas- en Wijnavond, vanaf
20u in zaal 't Mapke, Kiezelweg (Schulen) Org
VU-Herk-de-Stad Info Senator L Appeltans,
013/55 21 27 (tijdens kantooruren)
20 NEERPELT: 2de Vlaamse Kwis Om 20u in
parochiezaal „de Kentings van Boseind Neerpelt
Ploegen van 4 tot 6 personen Inschrijvingen bij Leo
DOmen (011/64 33 03) of Piet Tnki (011/64 42 34)
Deelname 100 fr p p op voorhand, ter plekke 125
fr

WIJ -

25 FEBRUARI 1993

- Vrijdag 2 april om 19u 30
Wie belangstelling heeft voor éen of beide studieavonden, neemt kontakt op met Paul Van Kerckhove, Ledelaan 47, 9940 Sleidinge (57 41 73) of met
Jo Van de Woestijne, Paardebloemstraat 12, 9900
EekIo (77 4918)

AALST: ARR.-BESTUURSLEDEN SAMEN

27 ERPE-MERE Daguitstap naar Brussel met
beozek aan Brandweerkazerne en tentoonstelling
De Gouden Lotus Deelname 150 fr (busreis,
middagmaal, inkom tentoonstelling en gids) Inschrijven voor 21/2 bij bestuursleden van VU-ErpeMere

LIMBURG

Met de wetenschap van de vonge studie-avond
bekijken we met vertegenwoordigers van de NMBS,
De Lijn en BTTB (Bond van trein-, tram- en busgebruikers) welke mogelijkheden het openbaar vervoer biedt in het Meetjesland, welke de knelpunten
en de mogelijkheden zijn, welke toekomstvera^achtingen er op korte en lange termijn zijn en welke
nieuwe initiatieven er een kans maken (Belbus,
Kanaaltram, )

provincieraadsverkiezingen 1994, bespreken van
eventuele problemen in de afdelingen
De aktualiteit zal ook besproken worden door
gastspreker Chris Vandenbroeke
Deze samenkomst gaat door op zaterdag 13
maart 1993, in de zaal De Zwaluw, Toekomststraat
69 te Denderleeuw, vanaf 12 uur

WIE ZOEKT...
POËZIE - Voor poëzie- en kleinkunstprogramma's over vrede en Vlaanderen, daklozen en liefde
staat dichter kleinkunstnaar Jean-Pierre Roosen via
het Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vorming
(VLINK) altijd klaar Volgende avondvul programma s (5 OOOfr, verpl kosten inbegr) zijn beschik
baar Op het kruispunt van vrede en Vlaanderen,
Gedachtenloopjes zacht hardt
Ook korte bijdragen tijdens studiedag, receptie of
andere bijeenkomst zijn mogelijk
Vlinkofoon, Limburgstraat 92,
091/23 01 36, fax 091/25 85 08

3 DEINZE: Geschiedenis over de Moorden van
Beernem, door prof E Vandegenachte Om20u in
Kelder Biblioteek, Markt 21 Inkom 50 fr Org FWDeinze
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 apentief met als gastspreker Bob
Van Hooland in de Salons Carlos Quinto, Kammerstraat 20, om 11 u 30 Org VU-Gent-Centrum-Zuid
11 NINOVE: Open vergadenng Politiek Kollege
Ninove Zaal Cafe Night Cap te Pollare, om 20u
13 HERZELE: VU-Dansfeest, in zaal Da Vinci te
Ressegem
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9000

Gent

PLU - Inkomsten voor afd -kas Verkoop uw
leden een geel-zwart regenscherm Bij minimumafname van 12 stuks geleverd aan 200fr per eks
Info 014/51 59 40 (Cilia Van der Spurt)
VOGELPIK - Het bovenzaaltje van VLANAC,
Bredabaan 360,2170 Merksem kan op aanvraag ter
beschikking gesteld worden voor o a feestjes,
vergad, kaartavonden, vogelpik, schaken, enz
Info Guy Calewaert 03/646 66 82
Het lokaal VLANAC is steeds open op vrijdag
vanaf 20u , op zaternamiddag- avond vanaf 14u
Info 03/646 99 97
RUIL - Wie heeft postzegels (alle landen) en
Artispunten en wenst daarmee iemand te plezieren
of om te ruilen '> Dat kan bij Jozef De Geest, Eduard
Hubertilaan 104 (bus 1) te 3080 Tervuren

UIT DE REGIO

ANTWERPEN
FEBRUARI
25 ZWIJNDRECHT: Diavoordracht over de Eifel,
door Walter Meures Org WVG Zwijndrecht
27 MERKSEM: Jaarlijks VU dansfeest in zaal Pierre
De Deken, hoek Bredabaan/Oude Bareeilei, vanaf
21 u Orkest en Discobar Dirk De Deken Inkom 150
fr
28 EDEGEM: Pannekoekenslag in Drie Eiken van
15 tot 18u Pannekoeken naar believen aan 135
fr p p Inrichters VNSE
28 WILRIJK: Patrick Van Krunkelsven over de
Sociale Zekerheid, om 11u in KC De Kern, Bist te
Wilrijk Org VU-Wilrijk
MAART
2 BERCHEM-KALMTOUT: Bezoek aan de tentoonstelling „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-Kalmthout
4 ANTWERPEN: Studentenzangfeest in Hof ter Lo
6 AARTSELAAR: Jaarlijks VU-Dansfeest in zaal
Zonnevi^ende, Boomsesteenweg Aanvang 20u 30
Muziek Disco Bar Rolls Royce Inrichting VUAartselaar
9 GEEL: De Politieke Vernieuwing'' Debat tussen
Patrick Vankrunkelsven (VU) en Jaak Gabnels
(VLD) Moderator Bruno Huyghebaert (BRTN) Aanvang 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 poezieprogr ,,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
13 MIJLEN: Nacht der Kameraadschap Avond
feest van alle Vlaamse Volksnationalisten Om 19u
in zaal Nilania te Nijlen Org SMF-Kempen/Lim
burg
20 TURNHOUT: VUJO-Kempen i s m VU arr Turnhout organiseert daguitstap naar Brussel 's Voormiddags bezoek aan Parlement o I v Walter Luyten,
gevolgd door lunch het pari restaurant Info en
inschrijvingen via 014/67 98 85

STANDBEELD VOOR JAN
PUIMEGE
De Kulturele Kring Jan Puimege en de Herden
king Jan Puimege organiseren op 19 maart a s een
ode aan de veel te vroeg gestorven zanger met het
programma Standbeeld voor Jan
Marleen, Luc Bellens, Wim Scheur, Johan Peetermans, An Anthonis en Walter Wilems verlenen hun
artistieke medewerking Anja Daems van Radio 2 Omroep Antwerpen presenteert, Johan Dirkx tekent
voor de regie
De avond voor Jan gaat door in zaal Familia, A
Mortelmansstraat in Wommelgem, om 20 30 uur
Kaarten zijn te verkrijgen tegen 200 fr in voorverkoop en 250 fr aan de kassa
Wie meer informatie wenst of kaarten wil bestellen
kan terecht bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 4 in
2160 Wommelgem, tel 03/353 68 94

EEN LIED
OPENT DE GRENZEN
Onder dit motto richtten het Davidsfonds van
Waarloos en het Sint-Ceciliakoor een Vlaams-Europese Zangavond in Deze gaat door in het Berkenhof op zaterdag 6 maart 1993 om 20 00 uur
Zanganimator Gust Teugels leidt ons doorheen
de landen van de Europese gemeenschap, met
samenzang, solo-optreden en koor-uitvoenngen
door het Sint-Ceciliakoor, ingestudeerd en gedirigeerd door Paul Wyckmans en Jos Ceuppens In
verschillende talen, af en toe zelfs in verschillende
stemmen maken we er een gezellige internationale
zangavond van met meestal bekende, soms ook
verrassende en onbekende volksliederen die ons
toch altijd weer terugvoeren naar ons eigen Vlaamse volksrepertoire Een zangbundel met alle liederen IS in de toegangspnjs inbegrepen
Inkom voorverkoopt 00 fr aan de kassa 150 fr,
Davidsfondsleden 100 fr
Voor meer informatie tel
015/3118 70 of
457 49 71

DEZE WEEK IN
EEN DUBBELDIKKE

Belgen in Bosnië
BelgisLht olliin.fen \ir\ullen btlangnjke uken \oor()e
Verenigde Njiies in Biisnie Knaik op reponjge in hel
oorlogsgebied sprak mei hm Ze omhullen wal ons anders mei
bereikl omdal hei mei pasl m dt propaganda molms De
aihlirkanl \an hel [.rule gelijk d e a «eek m Knaik

Freddy Willockx
WIJ sUigdm er nmiil in de nnn>».n li ovenui^en dal J t
sanering \an 4 overheidslin inuin een sixiali dnjlslelling is
Dal /Cjl niimsltr \an pensiamn Freddy Willotk die in hel
\ooitijcaan index spmntenalttijsl Etninlersittt nklhtin
d u e week inKnai.k

Het einde van de Koude oorlog
In de weedi helll \an dej iren laihlig »enl na een reeks
r ILI ijne kom iklin lussen Russen en Amerikanen de toni uil hel

DEBAT
SCHILTZ-WOUTERS

kniilial van de Koude Oorlog gilrokken T»ee Amenk inen
sehreven nu e'en nauttkeurij. hoek over hoe die konlaklen
\erliepen Een MKirpuhlikalie de/e week m Kn.iek

Op 1 maart organiseert het Halle-Vilvoorde-Komitee een openbaar debat tussen zijn voorzitter Wil
fried Wouters (VU gemeenteraadslid, Halle) en
Hugo Schiltz (VU-senator) over het Sint-Michielsakkoord
Bruno Huyghebaert (BRTN-radio-nieuwsdienst)
zal modereren
Het debat gaat door op maandag 1 maart in de
Westrand te Dilbeek om 20 uur

DEBAT
SCHILTZ-DE ROOVER
De WB-afdeling Antwerpen organiseert op 10
maart a s een debat over het St -Michielsakkoord
Dit zal worden gehouden tussen Hugo Schiltz (VUsenator) en Peter De Roover, WB-voorzitter
Het debat gaat door in het Alpheusdal, Filip
Williotstraat 22 te Berchem om 20u Inkom 100fr

Speciaal Mode
01 u d 11 ple/ieni V indl ol niel Je hippies /ijn liru^ en / i
hriihlinde helejiren/e\enligniee RuniK uiKlaehl\(X)rde
tonie blek in dn e\lra dikke nuiiiiiKrvanWexkendKnaek
Voorts inlen ie»s mei onder aiideie Nanmi CanipWI GiorLio
Annmi JisperConnn JohnGalliano

Ln \eellipsuxir

Irend geMlellgen de/e «etk in Weekend Kllaek

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - 38-jarige gehuwde dame met dipl
hoger middelbaar richting technische wetenschappen, tweetalig met rijke ervanng in klantenrelatie en
administratie in medische sektor en immobilien,
zoekt passende betrekking bij voorkeur in of nabij
de hoofdstad of in de driehoek Brusssl-Halle Ninove Info dr J Valkeniers (569 16 04 fo 515 57 09)
- GEZOCHT - Man, 35j, gehuwd en vader van 3
kindjes, met diploma mechanika, is slachtoffer van
de DAF afdankingen in Nederland Zoekt werk als
mechanikus, liefst in ploegensisteem Info Eddy
Volders, voorz afd Ham, tel voormiddag
013/66 86 37

47

Met in bijlage

TALE]
de betere
personeelsaanbiedingen

3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK (Mpag.)
ELKE WOENSDAG
TE KOOP
WIJ -
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum
— Cawib/tinus —

•^DeGiüden Spoor
rechtover uitgang parking

/itpi>i,its(.Mi
toest/.],il VOO' 100 personoti
Grocpon
Ofi busscMi o p afs p r a a k tegen spcci.ilc prijzen - toen s t e n m e n u 295 fr

't Zand 22 Brugge
tel 0 5 0 34 30 82
' dranken
* snacks

* restaurant
* zaal voor 50 pers

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

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

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

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

Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

'tboerenhof

RESTAURANT-HOTEL

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

^tttm

m=

Banketbakkerij

ilet ^alinö^utó
Hostellerie

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

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

Brood-en
banketbakkerij

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

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room
Een gastronomsich kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust. steil U een zee voor van kalmtge
komfort, keuken, rusl, rustiek en romantiek
Wij bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
- Rjne Franse keuken, a la carte en 8 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 weekends
"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem

tel. 058/288 07 fax 058/289 381

AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en Trucks

Kostuums naar maat

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

HERENKLEDING

rmees

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

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

Adverteren in WIJ
rendeert
%

02/219.49.30

nv de winne-fabrisac

Probeer eens!

<

H^

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen

N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAAROSBERGEN

Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
V 050/20.08.50

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!
PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

SCHOENEN

NERDlI^EL^

algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....

, ' DEVRIESE ^ ,
woonverlichting

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
k.baan brugge-oostkampy
^ ^ 050 35 74 04 ^^

DOCHSIDES

AIGLE
TRETORM
ROMIKA

[TIKÏÏI
AJtfBIOHIZ

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

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

U bent van harte welkom bij

Karel Van den BergheB.V.BA.
VLOER en MUURTEGELS
— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel. 053/70.06.64

BAMA
adidas
GUMA

Rpitn-y

/
mlgrostraat 128
. / IB 9200 sohoonaarde
dendermonde
062/42 33 04 - 42 39 16

(Qabor)

LU

fik—fc fttpyl»-]

diadoiö
MEPHISTO

TMPS
SKBAGO

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten

Q

Grote keus in

MEPHISTO'M
wandelschoenen

UNIEK EN NODIG
Niet verwonderlijk dat de traditionele partijen de jongste maanden zo'n offensief gevoerd hebben tegen de VU
Wanneer je in een periode van amper 30
jaar tot splitsing gedwongen wordt naar zusterpartijen, tot verandering van naam, tot
afvoeren van staatschefs, tot aanpassingen
van programma's, tot regionalisenngsbesluiten allerhande en uiteindelijk tot het slikken
van de bittere pil het federalisme als staatsvorm - Federalisme Ja' Unitansme Neen i
(onze eerste slogan) - dan zijn er redenen
genoeg om de „vreedzame" tijdbom die de
VU IS te ontmantelen Hun ontgoocheling is al
groot omwille van deze gang van zaken en
moet oneindig veel groter worden als ze op
zo'n intriest moment ook nog moeten vaststellen dat de ambetantenken van de de VU
leven en met van plan zijn dat leven op te
geven
Als we alle projekten, in het bijzonder deze
van het onder^wlJS (zie WIJ, 11 febr j I)
gerealiseerd willen zien dan hebben we nog
minstens 30 jaar voor de boeg'
De verwezenlijking van het federalisme
moet dan ook met in de eerste plaats een
aanleiding zijn tot vienng (een begrafenis
wordt in onze kontreien zelden gevierd antwoord aan F Verleyen, Knack) maar
houdt de eerlijke en gewilde opdracht in je
beste krachten te wijden aan je volk opdat elk
zijn recht zou krijgen Meer moet dat met zijn i
We blijven omdat het moet^ De VU blijft
omdat ze, als Vlaanderen en in Vlaanderen,
uniek en nodig is
Michel Bullynck, Gistel

OMROEP BRABANT
In WIJ (28 jan j I stond een uitermate
boeiend artikel over 25 jaar Omroep Brabant
Daarin werd ook gesproken over een eigen
steunzender op het Rijks Administratief Centrum (RAC) in hartje Brussel die zeer binnenkort moet toelaten dat het BRTN Radio 2
sigaal (met het regionale Omroep Brabant
programma) terug zeer goed in Brussel te
ontvangen is
Mag ik er u op wijzen dat die steunzender
reeds enkele weken in gebruik is op de
frekwentie 97 O MHz met een vermogen van 2
kW
Reeds in februari vorig jaar werd een nieuwe frekwentie (88 3 MHz) voor Radio 2 voorzien voor de Brusselse regio Op het laatste
ogenblik echter werd die zender toegewezen
aan Radio Donna
Steven De Schuiteneer, Geraardsbergen
Red.: De lezer heeft het aan het rechte
eind, de steunzender op het RAC trad in
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werking op 6 oktober 1992. Sinds die
datum is de ontvangst van Radio 2 erg
verbeterd. Helemaal komfortabel zal het
worden als de zendmast in St.-PietersLeeuw (voorziene ingebruikname eind
1994) in werking zal treden.

MIGRANTEN (1)
Nog nooit heb ik me zo geërgerd als aan
de lezersbrief van David Claes (WIJ, 18 febr
Jl)
Als de lezer stelt dat „een migrant geen
simpatie kan hebben voor de VU" en dat
„mensen van een andere kuituur onze kuituur met kunnen verdedigen", dan heb ik
medelijden met zijn kortzichtige visie Een
klimaks m zijn bnef komt er echter wanneer

De redaktle ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de scheurmand in, evenals
scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar
te maken zonder de essentie van
de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst,
tenzij de schrijver verzoekt
slechts de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.
hij zich afvraagt „of er nu ook al vreemdelingen bij de VU mogen''"
Natuurlijk mag dit Er zijn wél vreemdelingen die zich heel goed terugvinden in het
gedachtengoed van de VU, en die evenzeer
perfekte vertegenwoordigers kunnen zijn van
een verdraagzaam Vlaanderen
Zelf voel ik mij als spiksplinternieuw VUJO
lid helemaal thuis bij deze partij die steeds
zichzelf IS gebleven in deze moeilijkere tijden
en zou het rampzalig zijn voor echte Vlamingen indien ook de VU de onmenselijke gedachten van het Bruin Blok zou nalopen
Zulke gedachten zijn met op hun plaats bij de
VU
Proficiat aan de redaktie die zich met onbetuigd heeft gelaten in deze onverkwikkende
zaaki
Gunther Van Neste, Diegem

MIGRANTEN (2)
Ik wens te reageren zowel op de lezersbrief
van David Claes uit Benngen (WIJ, 18 febr
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j I) als op het artikeltje „Migranten over
Vlaanderen" (WIJ, 28 jan j I)
Als gewezen voorzitter van VUJO-Limburg
(ik schrijf in persoonlijke naam) heb ik herhaaldelijk kunnen vaststellen dat diverse jonge mensen met een Poolse, Italiaanse of
Marokkaanse achtergrond even entoesiast of
zelfs nog entoesiaster blijk gaven van verbondenheid en hun wil tot inzet voor VUJO en VU
dan jonge Vlamingen Enkele van deze mensen droegen destijds bestuursverantwoordelijkheid in VUJO-Limburg
Wat mij betreft behoren deze mensen met
alleen ten volle tot onze gemeenschap maar
ook tot onze partij wanneer zij zich daarin
willen engageren
Het Vlaams-nationalisme is geboren uit
een emancipatiebeweging, de Vlaamse beweging, en moet deze emancipatiegedachte
konsekwent doortrekken naar alle andere
emancipatiebewegingen toe Anders is het
met enkel konsekwent en hipoknet maar
tevens oneerlijk
Wanneer het Vlaams-nationalisme zijn demokratische en verdraagzame wortels opgeeft IS ontaarding ervan met ver weg
De Volksunie is veel rijker dan de enkele
slogan ,,Vlaanderen onafhankelijk"
Wanneer Vlaams zelfbestuur met leidt tot
een sociaal rechtvaardige, meer demokratische, open-verdraagzamere en ekologisch
bewuste samenleving is het inhoudsloos en
weinig zinvol
Vlaanderen zal bovendien slechts zelfstandig kunnen zijn en blijven wanneer het zich
inschakelt in een demokratisch Europa van
regio s waann kulturele verscheidenheid
wordt gewaardeerd en gerespekteerd
De verongelijkte toon van het WIJ-artikeltje
IS m I ook misplaatst Ten eerste is de
zwakke skore van de VU bij migranten een
gevolg van de algemene zwakke skore van
onze partij En ten tweede kan je migranten
met venwijten dat ze met op de hoogte zijn
van het VU-programma
Zowel de partij zelf als haar politieke tegenstrevers zijn daar de oorzaak van Ook de
houding en het optreden van sommige plaatselijke mandatarissen en (kader)leden kan
een totaal fout beeld over de VU opleveren
Na de studie onder staatssekretaris Vic
Anciaux (1977-78) m b t de integratie van
migranten in onze samenleving heeft ook de
VU dit tema in de koelkast gestoken en er
verder geen of onvoldoende aandacht aan
geschonken
Wanneer de VU wil blijven, is het haar taak
om duidelijk te maken waar ze juist voor
staat In elk geval is de VU volgens mij de
enige partij die m staat is om de emancipatieidee konsekwent op alle vlakken door te
trekken
Wilfried Remy, Hasselt

Dit is bijvoorbeeld
klein gevaarlijk afval:

Veilige plek

aceton
ammoniak
antivries
batterijen
beitsmiddelen
bijtende soda
bleekwater
brondbiusmiddeien
brandstoffen
cosmetica
etiier
kleurstoffen
kwikttiermometers
lijmen
metoalpoets
ontstopper
pesticiden

plantaardige
en

dierlijke
vetten
schoonmaakmiddelen
spuitbussen
terpentine
thinner
vernis
verven
vüurv/erk
waspoeders
wc-reinigers
v/hite spirit
zepen
zoutzuur
zv/avelzuur

Gebruik uw milieubox!
Vele verf-, brandstof- en andere chemische
restjes zijn gevaarlijker dan u denkt. En
alleen wanneer dit klein gevaarlijk afval
apart van het gewone huisvuil opgehaald
wordt, kan het milieuvriendelijk weggewerkt
of gerecycleerd worden Daarom krijgt u nu
gratis een handige milieubox Gebruik die
box. Het is de veiligste plek voor gevaarlijk
afval Zowel thuis (gebruik de kinderveilige
sluiting I), als voor het milieu

Box vol. Wat don ?
Afhankelijk van de gemeente waar u woont,
wordt het afval óf afgehaald, óf moet u het
zelf wegbrengen naar een containerpark of
een speciale mobiele ophaaldienst die
regelmatig uw buurt aandoet. V o o r meer
precieze informatie hierover, kunt u
bellen n a a r u>v gemeentebestuur.

Sorteer, nu het kan.

mmmsm

Opgelet;
stop géén restjes
van medicijnen
in de milieubox
breng ze naar
de apotheek

IS

ONS CONTACT GEEFT ENERGIE.
Tientallen keren per dag hebben wij contact
met elkaar. Elke keer u het licht aansteekt,
de televisie of de verwarming aanzet. Elke keer
u elektriciteit of aardgas nodig hebt, voor uw
beroep of uw onderneming.
Tientallen keren per dag ervaart u hoe onze
17000 medewerkers steeds klaar staan. Om op elk
moment van de dag of nacht de energie te leveren
waarop u rekent.

ELECTRABEL

