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EERST DIT 

WEG VAN EN OP WEG NAAR 

V
RIJDAG komt in de kranten van De Standaard-
groep de slotadvertentie van de Ik S/;yf'-kampan
je Welgeteld 4 253 namen zullen er samen met 
een boodschap van voorzitter Bert Anciaux een 
dubbele pagina vullen De aanvankelijk bestelde 
halve bladzijde volstond helemaal met om de 
massale solidariteit onderdak te bieden De aktie 
werd vandaag, dinsdag afgesloten, nieuwe ,,na
men" komen nog steeds binnen Verder in ons 
blad leest u hoe de verwachtingen bij dergelijke 
antwoord-advertenties zijn, reklamemensen we

ten daar alles van 
De beslissing om zo'n grote advertentieruimte af te huren 

werd met licht genomen, want zeer duur Maar daar hebben 
de VU-leden zelf de beslissende stoot aan gegeven op 
veertien dagen tijd verzamelden zij 1,3 miljoen fr i 

De namen worden vergezeld van een korte boodschap van 
de voorzitter, uit die tekst lichten wij enkele zinnen de moeite 
waard om te citeren, zij geven treffend weer waar de Volksunie 
voor staat „Wij zullen bewijzen dat politiek de meest sociale 
opdracht is die er bestaat Wij worden het laboratorium van 
nieuw en jong gedachtengoed, ongebonden en rebels Weg 
van een onrechtvaardig verleden en op 
weg naar een rechtvaardige toekomst " 

In die enkele zinnen ligt een heel 
programma vervat Nu is een program
ma waard wat mensen ervan bakken, 
hetzelfde kan gezegd worden van het 
ambitieuze programma dat de Vlaamse 
regering eerder deze week heeft gepro-
klameerd, men moet geloven in wat 
men zegt en daarbij het beoogde doel, 
hoe utopisch ook, nastreven 

Bewijzen dat politiek de meest socia
le opdracht is, is inderdaad een grote 
taak en b V veel meer dan de zich 
,,sociale partners" noemende vakbon
den en werkgevers ons voorhouden 
Een sociale politiek is wat anders dan vechten om de eigen 
zuil te verstevigen, anders dan deze uit te bouwen in giganti
sche paleizen, anders dan het bijeenschrapen van macht en 
geld in de naam van de werkman al dan met met het kruis, de 
vuist, de vrijheid of welk ander simbool ook in het vaandel 

Een sociale politiek kent geen kleur of ideologisch onder
scheid, mensen zijn op de eerste plaats mensen en geen 
klanten met deze of andere opinie Politiek is de zorg voor de 
héle groep en met voor dat deel met de overeenkomstige 
kleur 

Men kan geen politiek meer voeren louter vanuit een 
godsdienstige overtuiging, deze kan wel inspirerend werken 
Net zoals een politiek op basis van de klassen zijn tijd heeft 
gehad Partijen die inspelen op de trend het eigen goed als het 
opperste goed te beschouwen kunnen en zullen wellicht 
aanslaan, maar hun aantrekkingskracht is zo tijdelijk als de 
trend zelf Bovendien is hun programma zeer gevaarlijk zij 
verheerlijken het ego tot de bron van waaruit alles vertrekt en 
terugkeert en delen de maatschappij in ikjes in Door de 
verkommercialisering van de maatschappij wordt elk van ons 
in zijn/haar cocoon ingepopt om het daar zeer goed te 
hebben Schaamte daarover proklameren zij als ongepast en 
die ene keer dat zij vanuit het gepnvatiseerde duister van een 
filmzaal naar b v priester Daens kijken troosten zij zich door 
dat verhaal goedgespeelde dramatiek te vinden Bovendien 

maken zij er zich van af door slechts het historisch feit te zien, 
het verleden dus, en missen zij aldus de boodschap dat elke 
tijd — hij mag nog zo welvarend zijn als wat — zijn sociale 
dramatiek heeft 

Ongebonden en rebels Het is steeds de aantrekkingskracht 
van de Volksunie geweest dat de partij beide eigenschappen 
in zich heeft gedragen Ongebonden is ze steeds gebleven en 
daar mag ze fier op zijn Haar rebelsheid als daarmee haar 
uilenspiegelstreken bedoeld worden heeft zij met ouder wor
den node afgelegd In ruil daarvoor heeft zij verwezenlijkt wat 
haar eerste en belangrijkste programmapunt was de hervor
ming van het unitaire België tot een federale staat 

Maar met te haastig De demokratische Vlaams-nationalis
ten zullen met rebelsheid hun sociaal programma verder 
moeten uitwerken, daarbij de kanker van de verzuiling geen 
verdere kans op uitzaaien latend Gemakkelijker gezegd dan 
gedaan want de zuilen laten met af, door hun ferme greep op 
het menselijk leven van de wieg tot het graf vergroten zij 
onbekommerd hun macht Zuilen zijn taaie katten, zij zijn met 
zonder handschoenen aan te pakken 

Weg van een onrechtvaardig verleden en op weg naar een 
rechtvaardige toekomst Er regeren vandaag geen vreemde 

meesters meer over ons, in die zin is het 
onrechtvaardig verleden van Vlaande
ren afgesloten, wij bepalen nu zelf welk 
richting wij uitwillen Als wij foute beslis
singen nemen zijn wij zelf verantwoor
delijk en met langer meer Belgie/Belgi-
que Maar een nieuwe meester dnngt 
zich op de europeanisering die ons als 
natie bedreigt' 

Een rechtvaardige toekomst"? Kan 
deze gewaarborgd worden door politie
ke partijen die met handen en voeten 
aan kapitaal, vakbonden, ziekenkas
sen, banken, lobby's, werkgevers, ge
bonden zijn'' WIJ denken het met en 
dus zullen wij op achterste poten moe

ten blijven staan Aan deze vorm van rebelsheid zullen de 
demokratische Vlaams-nationalisten herkenbaar zijn 

WIJ beseffen dat dergelijke uitspraken weimg indruk maken 
op mensen die de aftakeling van het ideeengoed van de 
politieke partijen zien Zij geloven met meer Omdat zij in mets 
meer geloven "> Dat is het gebrek van deze tijd geen geloof 
meer in de toekomst Of anders de behoefte van deze tijd is 
opnieuw geloven in een rechtvaardige maatschappij 

WIJ begrijpen dan ook best dat wat de VLD uitkraamt 
aantrekkelijk is, bij gebrek aan gemeenschapszin wordt de 
vrijgekomen leegte door cocooning ingevuld Als dat streven 
bovendien met de smakelijke saus van de burger-inspraak 
wordt ingevuld kan daar toch mets verkeerd aan zijn "^ Dat is 
het echter wel' 

Tegenover de smalle politiek van een burger-heerschappij 
staat een brede visie die de hele gemeenschap als uitgangs
punt heeft, de gemeenschaps-demokratie Deze tegenstel
ling, die nog met doorgedrongen is tot het dagelijkse Wet
straat- bedrijf, zal hét politieke dispuut van de komende jaren 
zijn Reken maari 

Voorzitter Bert Anciaux heeft gelijk • de Volksunie zal hét 
laboratorium zijn waar deze nieuwe strategie zijn beslag zal 
krijgen Weg van en op weg naar 

Maurits Van Liedekerke 
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BOBBY SINGH 
Een meerderheid van de bevolking van 

Kortessem wil dat de Sil<h Narinder „Bobby" 
Singh blijft. Singh woont al vier jaar in de 
gemeente als kandidaat politiek vluchteling. 
Maar op 6 januari kreeg Bobby te horen dat 
hij niet als vluchteling erkend wordt, en bin
nen de vijf dagen het land moest verlaten. 

Er werd prompt een aktiekomitee opge
richt, voorgezeten door Armand Schreurs. 
Het aktiekomitee venwierf heel wat steun, 
o.m. van de VLD-burgemeester. Die weiger
de het uitwijzingsbevel te tekenen. De VLD-er 
en het merendeel van het schepenkollege 
gaven hun medewerking om een referendum 
te organizeren. Van de 6.030 Kortesseme-
naars die een stemformulier kregen (het ak
tiekomitee reed de gemeente rond met be
stelwagens, en belde aan de huisdeuren met 
de vraag om te stemmen) bezorgden er 4.213 
het biljet terug. 83% stemde ten gunste van 
de sikh, 13% stemde tegen hem, en 4% 
stemde blanko of ongeldig. Het aktiekomitee 
was in de wolken, net als Bobby en de 
burgemeester. 

Het is niet de eerste keer dat er voor 
kandidaat politieke vluchtelingen, die al jaren 
in ons land verblijven, en die plots uitgewe
zen worden omdat ze niet erkend worden, 
akties op het getouw worden gezet. De 
kandidaat vluchtelingen zijn dan vaak al goed 
geïntegreerd in de gemeente waar ze verblij
ven. 

Het is dan inderdaad onmenselijk om die 
vluchtelingen na al die jaren plots het land uit 
te zetten. De veel te lang aanslepende erken
ningsprocedure en de spreidingspolitiek be
vorderen de feitelijke onhaalbaarheid van het 
uitwijzingsbeleid. Er zit waarschijnlijk niets 
anders op dan de meeste kandidaat vluchte
lingen die al jarenlang in ons land verblijven 
en op een uitspraak over hun erkenning 
wachten, te regularizeren. Zonder uitzonde
ring evenwel, want niet elke kandidaat vluch
teling is even populair als de uitermate goed 
geïntegreerde Bobby Singh om een aktieko
mitee en een kollege van burgemeester en 
schepenen voor z'n zaak te kunnen spannen. 

De erkenningsprocedure moet dus veel 
sneller kunnen verlopen, en in afwachting van 
de uitspraak moeten de kandidaat vluchtelin
gen opgevangen worden in regionale op
vangcentra, zodat een spreidingsplan niet 
nodig is. 

HENEGOUWEN 
Het is de voorzitter van de Waalse ekseku-

tieve Spitaels (PS) dus toch gelukt: Hene
gouwen werd door de Europese kommissie 
erkend als een ontwikkelingsgebied. De wes
telijkste Franstalige provincie, en daar is het 
Spitaels natuurlijk om te doen, komt nu in 
aanmerking voor EG-steun. Het is de eerste 
keer dat een Belgische streek deze erkenning 

De Vlaamse regering stelde deze week haar projekt „Vlaanderen-Europa 2002" 
voor. Het projekt werd voorgesteld op een massaal bijgewoonde perskonferen-
tie (waarvoor men WIJ echter weer eens vergeten uitnodigen was) en staat 
samengevat in een boek van 200 bladzijden. Het plan bevat een verzameling 
goede voornemens in twee aktieplannen (Beter Leven en Beter Besturen) en 
zeven sporen: een kreatief, werkend, demokratisch, zorgzaam, toegankelijk en 
leefbaar Vlaanderen. De Vlaamse regering stelt tegen 11 juli een Charter voor 
het toekomstig Vlaanderen in het vooruitzicht. (toto E. Peustjens) 

{regio met een ontwikkelingsachterstand) 
krijgt. Eerder kregen een groot deel van 
Limburg, de Kempen, het Luikse bekken en 
de streek rond Charleroi de erkenning van 
industriële regio in ven/al, en werden delen 
van de Ardennen en hel Hageland bedacht 
met de erkenning van plattelandsgebied. 

Met die EG-steun moet de ekonomische en 
sociale kohesie van de Europese Gemeen
schap bevorderd worden. Er kunnen met de 
ter beschikking gestelde fondsen projekten 
van lokale overheden of ondernemingen me
degefinancierd worden tot maksimum 75% 
van het totale bedrag. De erkenning van 
Henegouwen als ontwikkelingsgebied kan de 
provincie tot 6,5 miljard frank per jaar opleve
ren. 

VOEDSELDROPS 
De Amerikanen hebben vanop grote hoog

te voedsel gedropt boven Bosnië. Deze medi
agebeurtenis vond echter 's nachts plaats, en 
dat was misschien maar best zo. Want op het 

moment dat we dit schreven was nog niet 
bekend of de voedselhulp per parachute wel 
in de goede handen terecht gekomen was. 
De Amerikanen zelf beweerden dat de drop 
geslaagd was, en dat de voedselhulp terecht 
gekomen was waar ze terecht had moeten 
komen: in de onmiddellijke buurt van Gerska 
in Oost-Bosnië. 

De moslims uit die stad worden omsingeld 
door Serviërs, en de hulp zou hoofdzakelijk in 
hun handen gevallen zijn. Radio-amateurs 
meldden dat geen enkele van de 27 paletten 
met mstant-maaltijden en geen enkele van de 
drie kontainers geneesmiddelen door de be
woners van Cerska gerekupereerd kon wor
den. 

De Amerikaanse voedseldrop mag echter 
dan een beetje (veel) mislukt zijn, Europa 
moet niet trots zijn op z'n eigen inspannin
gen. Het VN-embargo is zo lek als een zeef, 
de humanitaire hulp wordt grotendeels door 
de strijdende partijen ingepikt, de Europese 
blauwhelmen zijn al maanden het voonwerp 
van kntiek. Kortom, de Europese onmacht 
druipt van ex-Joegoslavië, waar de oorlog 
intussen verdenwoedt. 
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BIKULTURELE 
INSTELLINGEN 

De CVP hekelde verleden week het Frans
talig overwicht in de zogenaamde bikulturele 
federale instellingen. Zeven Franstallgen, on
der wie een aantal Nederlandsonkundigen, 
aan de top (voorzitter, artistiek direkteur of 
leidend ambtenaar) van de Munt, het Natio
naal Orkest en het Paleis voor Schone Kun
sten, alle drie gevestigd in Brussel, noemen 
de CVP-parlementsleden Simonne Creyf en 
Stefaan De Clerck teveel van het goede. 

Het is vooral de benoemingspolitiek van de 
bevoegde minister van Wetenschapsbeleid 
Dehousse (PS) die kwaad bloed zet. De CVP-
ers aanvaarden ook niet dat de herstrukture-
ring van de drie instellingen toevertrouwd 
werd aan een Nederlandsonkundige, die 
door zijn funktie (voorzitter van het Nationaal 
Orkest) bovendien betrokken partij is. 

Dehousse wast z'n handen in onschuld: hij 
grijpt de wisselregel aan,-die inhoudt dat een 
Franstalige een Nederlandstalige in de top-
funkties opvolgt en vice versa. Door het 
overlijden van Fleerackers (Nationaal Orkest) 
werd Brassine benoemd (door Dehousse's 
voorganger Tobback). Dehousse kondigde 
verder aan dat hij een Vlaming zal benoemen 
als opvolger voor André Leysen, die ontslag 
nam bij de Munt. De PS-minister beweert 
zelfs de Vlamingen een gunst verleend te 
hebben: hij verlengde het mandaat van ex-
CVP-minister De Backer b\'\ het PSK, hoewel 
hij daartoe niet verplicht was. 

De CVP heeft natuurlijk groot gelijk de 
onevenwichten bij de federale bikulturele in
stellingen aan te klagen. Men kan zich zelfs 
afvragen waarom de Franstallgen er overal 
het voorrecht van de pariteit en de wisselre
gel moeten genieten. 

Toch werd er in de Franstalige pers uitge
haald naar de CVP. In Le Soir geeft men 
weliswaar toe dat de CVP eigenlijk geen 
ongelijk heeft. Maar (o.m.) daar had men een 
dergelijke aanval eerder uit VU-hoek ver
wacht. De Brusselse krant vraagt zich name
lijk af of de CVP, vlak na de rel die CVP-
mmister Weckxo\ier Télé-Bruxelles en Canal 
Plus ontketende, nu ook zijn toevlucht gaat 
zoeken in petieterige rekerisommetjes waar 
de Volksunie het patent op heelt. Die reken
sommetjes mogen misschien petieterig lij
ken, maar wanneer ze telkens in het nadeel 
van de Vlamingen uitvallen is er wat ten 
gronde mis. 

GALGENWEEL 

Onverwachts kregen klein en groot op het einde van de karnavalvakantie dan 
toch nog een geschenk uit de hemei: sneeuw, in de Ardennen en de IHoge 
Venen werd alie hens aan dek gebiazen om de eendagsskiërs de pistes te iaten 
bevoiken. Traditioneei ging de sneeuwpret weer gepaard met eiiende op de 
wegen: opstoppingen, ongevalien, giijpartijen. Het was van '88 geieden dat er 
in Beigië nog zoveei sneeuw viei. (foto vum) 

Ei zo na werd op de Antwerpse Linkeroever 
een twee hektaren grote woonwijk van 30 
huizen neergepoot op een uiterst giftige be
graven stortplaats. Uit een onderzoek blijkt 
dat de bodem en het grondwater op het 
Galgenweel zeer hoge koncentraties gevaar

lijke en giftige stoffen als arseen en talium 
bevatten. Beide stoffen werden vroeger als 
rattenvergif gebruikt. Er is echter ook sprake 
van lood en benzeen. 

Imalso, de interkommunale die de gronden 
verkoopt, had het onderzoek gelast toen een 
nieuwbakken eigenaar eind vorig jaar smurrie 
had zien opborrelen. De interkommunale 
zegt evenwel dat ze van geen stort of veront
reiniging afwist. De sanering zal gebeuren op 
kosten van Imaico, dat nog eigenaar is van 23 
van de 30 percelen. 

SOCIAAL KONTRAKT 
Minister van Sociale Integratie Laurette 

Onkelinx kwam op televisie vertellen (in een 
behooMijk zij het met onberispelijk Neder
lands - de minister heeft duidelijk les gevolgd) 
dat de landloperij niet langer strafbaar is. 
Daarnaast stelde ze ook enkele andere maat
regelen voor in de strijd tegen de armoedebe
strijding. 

Eén van de meest opvallende pijlers in het 
,,urgentie-programma" voor een dinamische 
arbmoedebestrijding is het sociaal kontrakt. 
De OCMW's worden verplicht om jongeren 
tussen 18 en 25 jaar een individueel begelei
dingsplan aan te bieden. Het al dan niet 
krijgen van een bestaansminimum wordt af
hankelijk gemaakt van de naleving van dat 
„kontrakt". 

Wanneer de sociale werkers van de 

OCMW's manifeste onwil vaststellen om dat 
kontrakt na te leven kunnen ze het surplus 
tusen de absolute minimumbijstand (bijstand 
voor woning en voeding) en het bestaansmi
nimum gedurende één maand inhouden. 

DE BORDEN VAN 
GABRIELS 

Gewezen VU-voorzitter Jaak Gabriels stapt 
naar de rechter. Volgens De Morgen is de 
nieuwbakken VLD-backbencher in dispuut 
geraakt met een oude strijdmakker uit de 
Volksunie over een aantal verkiezingsborden. 
Deze man, een plaatselijke landbouwer, vindt 
het overlopen van Gabriels beneden alle peil, 
en blijft de VU trouw. Hij weigerde daarom de 
verkiezingsborden die in zijn schuur opgesla
gen waren terug te geven aan Gabriels toen 
deze daar om verzocht. 

Er kwamen enkele aanmaningen bij te pas, 
er werd een deurwaarder gestuurd, het was 
allemaal vergeefse moeite. De borden bleven 
achter slot en grendel. Beter nog: in het 
grootste geheim werden ze overgebracht 
naar een onbekende, maar VU-getrouwe be
stemming. Daarom trok Gabriels naar de 
rechtbank. Want volgens de VLD-er zijn de 
verkiezingspanelen, waar o.m. het gezicht 
van VU-deputé Frieda Brepoels op prijkt, zijn 
persoonlijk eigendom. Een beetje zoals zijn 
mandaat blijkbaar. 
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KORTWEG 

• Bi) een bomekspiosie in het 
World Trade Center in de lUanhat-
tan-wijl( van New York, kwamen vijf 
mensen om het leven. Meer dan 
duizend anderen raakten gewond. 
In het 110 verdiepingen tellende 
gebouw komen dagelijks meer dan 
100.000 mensen over de vloer. 

• De direktle van het nieuwe DAF 
heeft zich al meteen forse kritiek op 
de hals gehaald. Er werd zeer ge
heimzinnig gedaan over wie er nu 
mag blijven en wie ontslagen 
wordt. Volgens de vakbonden werd 
er bij de ontslagen met de vogel-
pik gegooid. 

• Volgens Het Laatste Nieuws 
moet wie te snel rijdt, er rekening 
mee houden dat de rijkswacht het 
flitsen van een nummerplaat wel 
eens door durft spelen aan de ver
zekeraar van de betrokkene. De 
krant doet het verhaal van een leze
res die tegen 161 kilometer per uur 
geflitst werd. Dit feit werd doorge
speeld aan de verzekeringsmaat
schappij van de snelheidsduive-
lin, die prompt het verzekerings-
kontrakt opzegde. 

• De Nederlandse uitgever VNU 
heeft het uitgeverskoncern The 
Press (Humo, EIga, Télémousti-
que) gekocht. VNU, dat eerder al 
Perexma (TV-Ekspres en TV-Blad) 
overnam verwierf hiermee een aan
deel van 33% in VTM. VNU is nu 
eigenaar van alle vrouwenbladen In 
ons land, en van alle TV-bladen op 
één na. VNU zou ook belangstelling 
hebben voor de VTM-aandelen van 
de Vlaamse kranten Het Volk en 
Gazet van Antwerpen. Straks is de 
Vlaamse Televisiemaatschappij 
een Hederiandse Televisie
maatschappij (NTM) geworden... 

• Salvatore mina, die half januari 
gearresteerd werd nadat de politie 
twrintig jaar lang jacht op hem had 
gemaakt, en als baas van de Cosa 
Nostra verdacht wordt van tiental
len moorden en honderden zware 
misdaden, beweerde in zijn eerste 
verhoor voor de rechters niets van 
de mafia te weten. Ili leidde altijd 
een leven van huis, werli, vrouw en 
kerk, aldus de man die de bijnaam 
la Belva (het Wilde Beest) draagt 

• Roots, het zogezegd waar ge
beurde verhaal van het nageslacht 
van negerslaaf Kunta Klnte, haar 
dochter Kizzy en kleinzoon Chic
ken George van Puiitzer-prijswln-
naar Alex Haley is, zo blijkt een jaar 
na de dood van de schrijver, van a 
tot z verzonnen. 

DE ECO-BRIEVEN VAN MAX 
Het Instituut van de Ondernemin(g is een 

merkwaardig initiatief gestart, m.m.v. 
Esso, Electrabel en Exxon Chemical heeft 
het ten behoeve van de lagere cyclus van 
het sekundair onderwijs een programma 
over de milieuproblematiek uitgewerkt. 
Bedoeling is jongeren te sensibiliseren 
voor het leefmilieu en hen aan te sporen 
dieper over de problematiek na te denken. 

Het Instituut doet dat middels goed uit
gekiende brieven, de zogenaamde Eco-
brieven van Max. 

Aan mevrouw Marie-Ghislaine Bormans, 
sekretaris-generaal van het Instituut vroeg 
WIJ of de medewerking van de drie bedrij
ven wel zuiver op de graat is. 

• Hoe moet met het Programma over de 
Milieuproblematiek gewerkt worden? 

„Het is de bedoeling van het Instituut om 
tegen eind mei '93 vier lespaketten over de 
milieuproblematiel< aan het onderwijs te be
zorgen. Eén verscheen reeds in november 
'92, een is ondenveg en ftvee volgen in maart 
en mei. Het pakket bevat een verklarende 
nota over de aangekaarte dossiers, elk dos
sier bevat een brief en een werkschrift dat 
voor de leerkracht bestemd is. 

Het eerste werkschrift gaf een algemene 
kijk op de milieuproblemen, wie zijn de ver
vuilers en wat kan er tegen ondernomen 
worden. Vanaf het tweede werkschrift zijn de 
onderwerpen konkreet en wordt ingegaan op 
het gebruik van materialen zoals papier, verf, 
glas en plastiek en hun gevolgen voor het 
leefmilieu. Ook afval komt daarin aan bod. 

Het derde en vierde dossier tjehandelen de 
energieproblematiek, geven een overzicht 
van de energiebronnen en behandelen be
leidsmaatregelen en akties voor rationeel 
energiegebruik." 

• Wie is Max en wie is zijn korrespondent ? 
„Max is een jongen van 13 die zijn viendin 

Lien brieven schrijft over wat hem bezig 
houdt en dat is vooral de leefmilieuproblema-
tiek. En dan is er zijn broer Sven die een 
kabaretgroepje heeft, Verdura, Spaans voor 
groene groenten. Als het bandje optreedt 
helpt Max, na afloop staat hij achter de toog. 
Zo is hij verplicht zich vragen te stellen over 
de verpakking van de drank die zij zullen 
schenken. Uit glas, karton, pastiek of blik ? 
Kwestie van milieuvriendelijk te handelen. 

De briefvorm geeft de leerlingen de kans 
op de problematiek in te spelen middels een 
geschreven antwoord, een eigen kabaret-
nummer of een muzikale akt." 

• Vinden de scholen het niet vreemd mi
lieu-informatie vanwege het Instituut van 
de Onderneming te ontvangen ? 

„Vreemd vinden zij dat niet, zij hebben 
behoefte aan meer informatie en willen er ook 

graag mee werken. Zij zijn bovendien, en dat 
is maar best ook, zeer kritisch. Het is uiteinde
lijk de direkteur van de school die zijn goed
keuring geeft aan het gebruik van het pro
gramma dat wij aanreiken. 

Ons Instituut heeft op het vlak van samen
werking met het ondenvijs grote ervaring. Zo 
gaf het eerder reeds een stripverhaal voor de 
lagere school uit, beschikt het over een 
databank voor jongeren en organiseerde het 
ontmoetingen tussen afgestudeerden en on
dernemingsleiders. " 

• De Eco-brieven van Max worden uitge
geven m.m.v. ondernemingen van wie de 
produkten in vraag worden gesteld... 

„Ernstige ondernemingen beseffen dat mi
lieubewustzijn een onderdeel van hun state-
gie moet zijn. Het Instituut stimuleert hen 
daarin. Bovendien doen meer en meer bedrij
ven aan positieve akties binnen hun onderne
ming. Dat drie bedrijven met een zekere 
reputatie hun naam verlenen heeft geen en
kele invloed op de inhoud van het program
ma, de enige return die zij vragen is naams
vermelding. 

Bovendien mag niet vergeten worden dat 
tal van bedrijven zelf grondige studies over 
hun produkten laten maken. Ik ven/vijs hierbij 
naar de degelijke studie over verpakking, een 
dossier dat in opdracht van Coca Cola werd 
samengesteld." 

• Heeft u zicht op de respons van de 
scholen ? 

„Wij schreven 1700 scholen aan, daarvan 
werkt 35% aktief met ons programma. Met 
dat aantal zijn wij biezonder tevreden en 
hebben dan ook besloten een stapje verder 
te zetten door o.m. bezoeken aan bedrijven 
die passen in het programma over milieupro
blematiek. " 

- De Eco-brieven van Max worden uitgegeven 
door het Instituut van de Onderneming, Een-
drachtstr. 53 In 1050 Brussel (02/513.45.80). 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De 

Financieel 
Ekonomische 

„Voor defensie heeft het probleem van de 
steekpenningen zich alvast voor een aantal 
jaren vanzelf opgelost Waar geen centen 
zijn, zijn ook geen smeercenten Het budget
taire keurslijf waarin het leger tot en met 1997 
gewrongen zit, maakt dat een nieuwe 'koop 
van de eeuw waarschijnlijk pas voor de 
volgende eeuw zal zijn " 

Stefaan Huysentruyt. 23 februari. 

,,Een gezond bedrijf dat een aantrekkelijke 
winst boekt, heeft geen nood aan kapitaal Er 
zullen steeds geïnteresseerde partijen opda
gen die bereid zijn middelen te investeren in 
dergelijke vennootschap Er is zelfs meer, 
grote financiële groepen gaan precies op 
zoek naar dergelijke bedrijven Ze weten 
immers dat hun investering in zo'n bedrijf zal 
renderen Wanneer de overheid onder het 
label verankering' op zoek gaat naar bedrij
ven om in te investeren, is de kans groot dat 
ze terecht komt bij mank lopende vennoot
schappen Die bedrijven vinden met langer 
financiers die nog met hen in zee willen gaan, 
laat staan dat ze zich als een anker aan hen 
zouden willen vasthaken Het anker van de 
Titanic IS immers mee met het schip naar de 
haaien gegaan' 

Ludwig Verduyn. 27 februari. 

„Alkohol IS de enige drug die bi] matige 
konsumptie leidt tot een betere gezondheid 
Iemand die matig alkohol gebruikt is gemid
deld gezonder en zal langer leven dan een 
geheelonthouder Eigenlijk zou matig alko-
holgebruik moeten worden terugbetaald 
door de ziekteverzekenng" 

Herwig Van Hove. 23 februari. 

„De laatste Europese verplaatsing die ik 
heb meegemaakt was die naar Austria Wien 
Kanselier Vranitzky was daar ook, maar die 
was daar duidelijk om mij te zien, met om 
naar het voetbal te kijken Tijdens de match 
heb ik me dan ook van die vent niks aange
trokken Daarna zijn we wel gaan eten Maar 
als je dan zo iemand ontmoet op zo'n gele
genheid, IS dat eerste kontakt veel spontaner, 
wat een stuk interessanter kan zijn En je kan 
in België veel gemakkelijker bepaalde zaken 

met niet-partijgenoten oplossen op de voet
bal " 

Jean-Luc Dehaene. 26 februari. 

„Voor de regeringsstabiliteit worden het 
problematische dagen Dat bleek gisteren 
nog eens, nadat vice-premier Coeme zijn 
desiderata -of waren het taboes''- op een 
rijtje had gezet In CVP-knngen was men daar 
weinig gelukkig mee, want de partij van 
Herman Van Rompuy legt andere klemtonen 
Toch valt het op dat er heel veel gelijkenissen 
bestaan tussen de „shopping-list" van Coe
me en die van ACV-voorzitter Peirens, zodat 
schieten op de PS in feite schieten op het 
ACV IS Dehaene had het zich waarschijnlijk 
heel anders gedroomd" 

Standpunt. 26 februari. 

,,Toen socialisten en liberalen eikaars te
genvoeters werden, is er een geschiedverval
sing ontstaan Het socialisme is in zekere zin 
voortgekomen uit het liberalisme Het is John 
Stuart Mill die omstreeks 1840 met zijn be
roemde rapport over de vreselijke toestanden 
in de kolenmijnen de uitdrager bij uitstek 
werd van de liberale gedachte Dat rapport 
was de sociale loot van de liberalen Maar die 
trend werd met voortgezet En toen is het 
socialisme gekomen dat het liberalisme ging 
bekampen Wat belachelijk is, wij ontkenn-
nen die tegenstelling Liberalisme en socialis
me zijn als inspiratiebronnen perfekt komple-
mentair Ze kijken naar hetzelfde individu de 
ene meer vanuit de gemeenschap , de ande
re meer vanuit de persoon 

Door de jaren heen is er echter een ideolo
gische misvorming ingetreden En dat wordt 
in de hand gewerkt door de kristen-demokra-
tie, die zich graag in het midden nestelt, met 
de socialisten aan haar linkerzijde en de 
liberalen aan haar rechterzijde Zolang die 
polanzatie duurt blijven de konfessionelen 
heer en meester Zonder hen kan geen 
kabinet gevormd worden" 

Hans Van MIerlo. 26 februari. 

De Standaard 
,,Denkt Coeme echt dat een nieuwe golf 

van belastingen het probleem zal oplossen "> 
De vonge is nog met eens helemaal op de 
hoofden van de burgers neergedaald en 
reeds blijkt dat het nog veel te weinig is 
Denkt hij dat dit in Vlaanderen nog aanvaard 
wordt"? Over de geldstromen naar Wallonië 
mag met worden gepraat, de mekamsmen in 
de sociale zekerheid worden onaantastbaar 
verklaard En om dit alles te betalen komt de 
vice-premier van de PS op het originele idee 

om de belastingen nog maar eens een 
schepje zwaarder te maken " 

Dirlc Achten. 26 februari. 

HETVOLK 
,,Het Westen heeft Jeltsin altijd gesteund, 

met financiële hulp, maar vooral met met 
aflatende verbale steunbetuigingen Vooral 
omdat het Westen Jeltsin met helemaal ver
trouwt en omdat men vreest dat hij het met 
lang meer zal volhouden Met Jeltsin zal het 
Rusland zoals de Westerse regeringen het 
graag zouden hebben er zeker met komen 
Maar zonder Jeltsin staat het Westen in de 
kortste keren weer tegenover een vijandig en 
op expansie gericht Rusland Hem nu alleen 
laten voortvechten, zou wel erg kortzichtig 
zi jn" 

Paul Janssens. 1 maart. 

T.V.-EKSPRES 
,,Indrukwekkend was Paul Van Grember-

gen toen hij in „De Zevende Dag" uiting gaf 
aan zijn verontwaardiging om de overlopers 
die o a zijn Volksunie verlieten om naar de 
nieuwe liberale VLD over te lopen Waardig, 
serieus en gemotiveerd legde hij uit waarom 
het deontologisch met opgaat dat een overlo
per van de ene dag op de andere met 
dezelfde parlementaire voordelen mag zete
len voor een nieuwe partij 

Of de overlopers het nu graag horen of met 
de stem van de kiezer komt met alleen hen 

maar ook de partij ten goede voor dewelke zij 
geopteerd hebben Zonder die partij zouden 
ZIJ met bestaan Als ze afscheid nemen van 
die partij, als zij die partij verraden voor een 
andere, dan zou het eerlijk, billijk, rechtvaar
dig (en plicht) Zijn het mandaat aan de partij 
terug te geven en opnieuw voor de kiezer te 
verschijnen De rest is larie en apekool Wat 
de overloper van dienst ook antwoordde of 
opwierp, Van Grembergen was met uit het 
lood te slaan Die zondag heeft hij op TV met 
alleen de VU maar ook het parlement en de 
democratie gediend" 

Louis De Lentdecker. 1 maart. 

LA NOUVELLE GAZETTE 
,,lk parafraseer Destree die zei „Sire, er zijn 

geen Belgen meer", wanneer ik stel „Sire, 
er zijn nog Belgen, maar ze zijn allemaal 
franstalig" 

Daniel Ducarme. 24 februari. 

(pvdb) 
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WETSTRAAT 

ARTSEN BOOS ? 
Momenteel wordt het wereldje van de art

sen opgeschrikt door de mogelijke invoering 
van een numerus clausus in de fakulteiten 
Geneeskunde. Er zouden veel te veel artsen 
zijn. In sommige Europese landen wordt dit 
sisteem reeds een aantal jaren toegepast om 
zo de arbeidsmarkt te reguleren. Anderzijds 
moet je bij sommige geneesheren-specialis
ten weken of soms maanden wachten voor 
een raadpleging. De studenten-geneeskun-
de ondervinden slechts weinig solidariteit van 
hun afgestudeerde kollega's. Ikke en de rest 
kan stikken ? 

De voorbije weken was er dan weer heisa 
over de honorariavoorstellen en het manifest 
voor een nieuw gezondheidsbeleid van mi
nister Moureaux. Fraktievoorzitter Jef Valke-
nierss interpelleerde de minister hierover, 
maar gaf eerst zijn kijk op de zaken. 

J. Valkeniers: „Er Is een vertrouwenskrisis 
tussen de artsen en de politieke wereld. Er 
werden 34.000 artsen aangeschreven om in 
te gaan op de voorstellen van minister Mou
reaux, ongeveer 17.100 geneesheren heth 
ben de voorstellen van de minister inzake de 
erelonen afgewezen. 4.500 aangeschreven 
artsen oefenen geen praktijk meer uit, maar 
blijven lid van de Orde der Geneesheren. 

Peilingen van de ziekenfondsen wijzen uit 
dat de ministeriële voorstellen niettemin vrij 
algemeen worden toegepast Dit wil niet 
zeggen dat de artsenbonden geen invloed 
zouden hebben. Het invoeren van een nume
rus clausus blijft uit 

De honoraria van de dokters moeten ieder 
jaar opnieuw onderhandeld worden met de 
ziekenfondsen, dit terwijl andere wedden au
tomatisch geïndekseerd worden. De specia
listen zijn boos omdat de ziekenhuiswetge
ving hen verplicht een deel van hun erelonen 
af te staan om de tekorten van hun ziekenhuis 
te dekken." 

HILTON-GROEP 
Op 1 februari 1993 heeft de zogenaamde 

Hilton-groep een manifest uitgegeven voor 
een nieuw gezondheidsbeleid. Deze groep 
bestaat uit belangrijke organisaties uit de 
medisch-farmaceutische wereld. Zij klagen 
over de overregulering die leidt tot een pa
pierberg, rechtsonzekerheid, bureaukratie en 
financiële tekorten. 

„De huidige ziekenhuiswetgeving zou een 
model van overleg moeten zijn. In de praktijk 
is dit een konfliktmodel geworden. Het ver
trouwen tussen de geneesheren en zieken-
huisbeheer wordt vernietigd. De financiering 
van de ziekenhuizen is onvoldoende en ver
andert jaarlijks. In acht op de tien ziekenhui
zen is de ligdagprijs ontoereikend. Het derde-

Jef Valkeniers: „Het mag geen ver
wondering wekken dat de artsen op
slag vragen. De vakbonden doen dat 
ook, de ziekenfondsen eveneens." 

(foto WIJ) 

betalerssisteem is een fiasko. Hierdoor wordt 
er voor miljarden beroep gedaan op duur 
kaskrediet om zo te kunnen overleven. De 
dokters worden onder druk gezet om steeds 
meer te presteren. De ziekenhuizen zijn fa
brieken geworden onder leiding van mana
gers en het RIZIV moet betalen. Dit soort 
saneringen maakt brokken. Bij de proteste
rende organisaties zijn ook Waalse groepen, 
die toegeven dat de historische forfaits mis
bruiken in het leven hebben geroepen. Is dit 
een mentaliteitswijziging ? 

Indien de minister de misbruiken kan uit
roeien, dan wordt het probleem van de over
drachten en de solidariteit opgelost Zoniet 

In vergelijking met de ons omringen
de landen, is de Belgische gezond
heidszorg nog goedkoop, (foto archief) 

dan werkt hij zelf de federalisering van de 
sociale zekerheid in de hand." 

GEEN KOORDINATIE 
„Er is ook een totaal gebrek aan koördina-

tie tussen de verschillende ministeries. De 
betrokken ministers geven dit zelf toe. De 
beleidsverantwoordelijken weigeren iedere 
dialoog met de zorgenverstrekkers. 

Zij zijn het die weten wat er gebeurt en 
vragen met beter om meer verantwoordelijk
heid te krijgen. Het wordt de hoogste tijd dat 
de minister met alle betrokkenen rond de tafel 
gaat zitten. Er moeten dringend duideliike 
beleidsoriënterende maatregelen worden uit
gekiend, met een toekomstvisie. 

Tot vandaag zijn vooral budgettaire motie
ven doorslaggevend. Ik meen dat de genees
heren alleen geprotesteerd hebben omdat de 
minister zich gedraagt als een vijand van de 
vrije geneeskunde", aldus Valkeniers. 

Ondertussen is de patiënt wel het slachtof
fer van de hele situatie omdat er geen duide
lijke en vaste tarieven zijn en is de kloof 
tussen huisartsen en specialisten duidelijk. 

J. Valkeniers: „In vergelijking met de ons 
omringende landen, op Groot-Brittannië na, 
is België relatief goedkoop inzake gezond
heidszorgen. Slechts 7,1 pet van het BNP 
gaat naar de gezondheidszorgen. Ook de 
erelonen zijn in ons land lager dan In de ons 
omringende landen. Het mag dan ook geen 
verwondering wekken dat de artsen opslag 
vragen. De vakbonden doen dat ook, de 
ziekenfondsen eveneens. De organisatie van 
de gezondheidszorg is in ons land goedkoop 
maar toch te sterk ontwikkeld. Precies deze 
toestand leidt tot tekorten; Het is dan te 
gemakkelijk om aan de ziekenhuisbeheer
ders te zeggen de tekorten te verhalen op de 
erelonen van de artsen. Het is verheugend 
dat de minister voor een deel de schuld van 
de tekorten bij de ziekenhuizen legt Te veel 
ziekenhuizen zetten de artsen aan tot over-
konsumptie. Het is abnormaal dat ziekenhui
zen die ernstig willen werken, tekorten het> 
ben. Vooral voor de technische prestaties 
moet een sanering gezocht worden. Dat kan 
door het invoeren van een remgeld, zodat de 
patiënt en de geneesheer de echte kosten 
kennen. Het zou ook nuttig zijn om genees
heren-kontroleurs op te leiden en aan te 
stellen om toezicht te houden op de hospitaïh 
satie en de technische prestaties in de zie
kenhuizen. Vrije verzekeringen overleven 
dank zij een doorgedreven kontrole. Hetzelf
de geldt voor de ziekenhuisverzekering. Een 
andere oplossing is er met" 

Tot zover senator Valkeniers. 

GC 
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SINT-MICHIEL UITGELEGD /2 

EEN EIGEN 
VLAAMS PARLEMENT 

Reeds in 1970 beschikten de Vla
mingen over een eigen l<uituur-
parlementje, dat in 1980 omge
vormd werd tot de Vlaamse Raad. 
Tot nu toe was deze instelling een 
veredeld filiaal van het Belgisch 
parlement; alle Vlaams-Belgi
sche volksvertegenwoordigers 
en rechtstreeks verkozen senato
ren zetten om de twee weken hun 
Vlaamse pet op. Vanaf nu is dat 
gedaan: voortaan beschikt 
Vlaanderen over zijn eigen, recht
streeks verkozen parlement. 

GEEN DUBBEL 
MANDAAT MEER 

Een bondsstaat kan maar goed én demo-
kratisch werken indien er een duidelijk en 
afgelijnd ondersclieid is tussen liet overkoe
pelend federaal parlement en de parlemen
ten van de verschillende deelstaten. De kie
zer moet immers weten of hij zijn volksverte
genwoordiger ter verantwoording roept als 
kontroleur van het beleid van de federale 
regering of van de deelstaatregering. Daarbij 
komt nog dat de deelstaten maar pas een 
eigen koers kunnen varen als ze over eigen 
instellingen beschikken. 

Daarom schaft het Sint-I^ichielsakkoord 
het dubbel mandaat af. Dit betekent dat wie 
lid is van één van de raden, geen lid van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers of de 
Senaat kan zijn. Een lid van één van de raden 
kan ook geen federaal minister of staatsse-
kretaris zijn. En een lid van de Kamer kan ook 
geen minister in een deelstaatregering wor
den. 

Wel blijft er nog een beperkt dubbel man
daat bestaan op niveau van de Senaat: 21 
senatoren worden immers uit en door de 
gemeenschapsraden verkozen (zie verder). 

Deze hervorming toont wellicht het best 
aan dat België voortaan een federale staat is 
die bestaat uit gemeenschappen en gewes
ten. Die bepaling werd met zoveel woorden in 
het eerste artikel van de Grondwet opgeno
men. 

Een eigen, rechtstreeks verkozen Vlaams parlement moet het Vlaamse streven 
naar autonomie een ongekende dinamiek geven. (foto vum) 

VERKIEZING 
VAN DE RADEN 

Met de afschaffing van het dubbel mandaat 
hangt de rechtstreekse verkiezing van de 
raden samen. Voortaan worden de raden in 
aparte verkiezingen, los van de kamerverkie
zingen, rechtstreeks gekozen voor een perio
de van 5 jaar op de dag van de Europese 
verkiezingen. Als overgangsmaatregel valt de 
allereerste verkiezing van de raden uitzonder
lijk samen met de eerstvolgende vernieuwing 
van de Kamer (ten laatste in december 1995). 

Deze verkiezingen gebeuren op basis van 
de gewestelijke indeling. Eerst worden de 
gewestraden verkozen. De leden van de 
Vlaamse en Waalse Gewestraad worden 
rechtstreeks verkozen door de burgers die 

hun woonplaats hebben in dat gewest en 
minstens 18 jaar oud zijn. Men kan slechts lid 
zijn van de Vlaamse of Waalse Gewestraad 
indien men in dat gewest woont, minstens 21 
jaar oud is, de Belgische nafcna//fe/f heeft en 
over de burgerlijke en politieke rechten be
schikt. 

De gemeenschapsraden worden als volgt 
samengesteld: de Raad van de Vlaamse 
gemeenschap bestaat uit alle 118 leden van 
de Vlaamse Gewestraad, aangevuld met zes 
leden van de Nederlandse taalgroep van de 
Brusselse hoofdstedelijke raad; de Franse 
Gemeenschapsraad bestaat uit alle 75 leden 
van de Waalse Gewestraad, aangevuld met 
19 leden van de Franse taalgroep van de 
Brusselse hoofdstedelijke raad. Voor de 
Raad van de Duitstalige gemeenschap veran
dert er niets: deze 25 leden worden apart 
verkozen, los van de verkiezingen voor het 
federale parlement of de deelstaatparlemen
ten. 
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Aangezien in Vlaanderen gewest en ge
meenschap gefusioneerd zijn, is er slechts 
één raad, nl. de Vlaamse Raad, die de 
samenstelling van de gemeenschapsraad 
heeft. 

Waarom maakt men de omweg langs de 
gewestraden om de gemeenschapsraden sa
men te stellen ? Deze regeling kwam uit de 
bus op aandringen van de Vlaamse partijen. 
Iedereen herinnert zich nog goed hoe de 
Franstalige partijen in de regering Martens 
VIII de derde faze onmogelijk gemaakt heb
ben door voortdurend het stemrecht voor de 
frankofonen in Vlaanderen op te eisen voor 
de Franse Gemeenschapsraad. Volgens 
deze tesis vormen alle frankofonen in België, 
ongeacht of zij nu in Wallonië, Brussel of 
Vlaanderen wonen, één grote gemeenschap 
die politieke rechten heeft; deze rechten 
worden uitgeoefend door een raad waarvoor 
alle frankofonen stemrecht moeten hebben. 

Om deze stelling te pareren stelden de 
Vlamingen de rechtstreekse verkiezing van 
de gewestraden voor, waan/an niemand (ook 
de Walen niet) de territoriale begrenzing in 
vraag stelde. Geen enkele Waal wilde immers 
stemrecht aan de frankofonen in bv. de 
randgemeenten voor de Waalse Gewestraad 
toekennen. Voor de Vlaamse Brusselaars 
moest men dan werken met de Vlaamse 
verkozenen uit de hoofdstedelijke raad. Ook 
daar geldt de strikte territorialiteit: wie niet in 
Brussel woont, kan niet voor de hoofdstedelij
ke raad stemmen of verkozen worden. 

De kritiek dat de Vlaamse Brusselaars 
maar een halfslachtig stemrecht hebben gaat 
dus niet op: de voorgestelde regeling biedt 
immers de beste garanties voor een verkie
zing van de raden volgens de strikte territoria
liteit ; trouwens ook de Vlamingen in Vlaande
ren kiezen niet rechtstreeks hun gemeen
schapsraad. 

Wat de kiesomschrijvingen betreft, worden 
voor de verkiezing van de Vlaamse Raad de 
huidige kiesomschrijvingen van de Senaat 
gebruikt. Het kieskworum bedraagt 66% van 
de kiesdeler (het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen in een kiesarrondissement, ge
deeld door het aantal te begeven zetels). Men 
komt als partij slechts in aanmerking voor 
lijstverbinding (apparentering) tussen de 
kiesomschrijvingen binnen dezelfde provin
cie indien men in minstens één kiesarrondis
sement het kworum haalt. Met deze verruim
de kiesomschrijvingen haalt de VU in alle 
provincies zetels. 

Nieuw is dat de raden zelf grondwetgeven
de bevoegdheid krijgen om hun eigen wer
king te regelen. Zo kunnen ze in de toekomst 
hun kiesomschrijvingen aanpassen en hun 
aantal leden zelf bepalen. De raden kunnen 
met 2/3 meerderheid beslissen de recht
streeks verkozen senatoren zonder stem
recht (zie verder) bij hun werking te betrek
ken. Deze senatoren kunnen dan wel geen 
enkel ander politiek mandaat meer uitoefe
nen (gemeente, OCMW, provincie. Kamer, 
Europa). 

De deelstaatparlementen kiezen de leden 
van hun regering. Men kan maar lid van een 
deelstaatregering worden indien men op het 
grondgebied van die deelstaat woont. Ook dit 
is een garantie voor het behoud van het 
territorialiteitsbeginsel: wie in Vlaanderen 
woont (bv. in Voeren) kan dus nooit lid 
worden van de Waalse gewestregering. 

HERVORMING KAMER 
EN SENAAT 

Samen met de rechtstreekse verkiezing 
van de raden wordt het tweekamerstelsel op 
het federaal vlak grondig hervormd. Terwijl 

Het unionistisch federalisme van Wil-
fried IVIartens zou wel eens snel ach
terhaald kunnen zijn. (foto vum) 

Kamer en Senaat tot nu toe op volledige voet 
van gelijkheid stonden, geldt vanaf nu de 
volgende taakverdeling: 

- Enkel de Kamer is bevoegd voor de 
naturalisaties, de wetten betreffende de bur
gerrechtelijke en strafrechtelijke aansprake
lijkheid van ministers, de begrotingen en 
rekeningen, de gewapende macht, de be
noeming van de leden van het Rekenhof en 
de politieke kontrole op de regering. 

- De Kamer en de Senaat beslissen sa
men over de verklaring tot herziening van de 
Grondwet en haar herziening, de wetten met 
bijzondere meerderheid, de wetten die be
voegdheden overdragen aan internationale 
instellingen, de wet die de indeling van de 
leden van de Kamer in taalgroepen regelt, de 
wet die de samenstelling en de werking van 
de gemeenschaps- en gewestraden regelt, 
de wet die de beslechting van bevoegdheids-
geschillen tussen de federale overheid en de 
deelstaten regelt, de Brusselwet, de wet die 
de fiskale verantwoordelijkheid van de deel
staten regelt, de fundamentele wetgeving en 
de instemming met verdragen. Ze dragen 
beurtelings de kandidaten voor die in aan
merking komen voor een benoeming in het 
Hof van Cassatie, de Raad van State en het 
Arbitragehof. 

- In de andere aangelegenheden heeft de 
Senaat een soort evokatierecht: de Senaat 
kan amendementen indienen op de teksten 
die door de Kamer goedgekeurd zijn. De 
Kamer heeft echter steeds het laatste woord. 

- De Senaat heeft, net als de Kamer, 
initiatiefrecht. Dit betekent dat de senatoren 
voor de aangelegenheden die tot de be
voegdheid van de Senaat behoren eigen 
wetsvoorstellen kunnen indienen. De Kamer 
kan deze amenderen, en beslist uiteindelijk 
definitief. 

Indien het van de VU afgehangen had dan 
zou de al bij al nog vrij grote macht van de 
Senaat in elk geval verder ingekort zijn; wij 
stonden immers een tweekamerstelsel voor 
waarbij de Senaat slechts af en toe eens zou 
samenkomen en enkel bevoegd zou zijn voor 
grondwetsaangelegenheden. Deze Senaat 
zou gewoon de verenigde vergadering van 
de twee gemeenschapsraden zijn. Hoewel 
de Senaat door het Sint-Michielsakkoord dui
delijk naar het achterplan geschoven werd 
ten voordele van de Kamer, blijft ze toch nog 
een slag achter de hand houden in heel wat 
zaken. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers 
telt voortaan 150 rechtstreeks verkozen le
den. De kiesomschrijvingen voor de kamer
verkiezingen zijn de huidige senaatsom
schrijvingen. Het kworum wordt bepaald op 
33% van de kiesdeler en de lijstenverbinding 
gebeurt per provincie voor die partijen die in 
minstens één kiesomschrijving het kworum 
gehaald hebben. 

De Senaat telt voortaan 71 leden, waarvan: 

O 
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STAATSHERVORMING 

- 40 rechtstreeks verkozen volgens het 
kiesstelsel dat geldt bij de Europese verkie
zingen (met één Vlaamse kieskring die be
staat uit Vlaanderen en Brussel en één Frans
talige kieskring die bestaat uit Wallonië én het 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde), 
waan/an 25 Vlamingen en 15 Franstaligen; 

- 21 aangeduid door en uit de gemeen
schapsraden, v\/aarvan 10 aangeduid door de 
Vlaamse Raad, 10 aangeduid door de Franse 
Gemeenschapsraad en 1 aangeduid door de 
Raad van de Duitstalige gemeenschap; 

- 10 gekoöpteerde senatoren, aangeduid 
door de eerste twee groepen, waarvan 6 
Vlamingen en 4 Franstaligen. 

Alles samen zullen er 41 Vlamingen, 29 
Franstaligen en 1 Duitstalige in de Senaat 
zetelen. Of nog: de verhouding N-F zal 58,6% 
N en 41,4 % F bedragen, hetgeen nagenoeg 
overeenstemt met de bevolkingscijfers. 

De 21 senatoren aangeduid door de ge
meenschapsraden kunnen hun mandaat niet 
kumuleren met een politiek mandaat op een 
ander niveau (gemeente, OCMW, provincie, 
Kamer, Europa). 

Deze vrij ingewikkelde samenstelling van 
de Senaat Is niet wat de VU ervan venwacht 
had. Het is natuurlijk niet slechter dan wat het 
nu is (ook nu zijn er drie kategorieën senato
ren: rechtstreeks verkozen, provinciale en 
nationaal gekoöpteerde), maar eenvoudig is 
iets anders. 

Zowel in Kamer als Senaat worden de 
leden ingedeeld in een Nederlandse en een 
Franse taalgroep. Hierdoor, door de aandui
ding van de senatoren door de gemeen
schapsraden en door de verdeling van de 
mandaten volgens de bevolkingscijfers wordt 
de tweeledigheid van de staatshervorming 
nogmaals beklemtoond. Een negatief punt is 

Happart, hier met z'n broer en burgemeester Droeven bij de ontruiming van een 
Vlaams Ideuterldasje, wordt door het Sint-l\/lichielsal(koord politiek uitgekleed. 

(foto vum) 

echter dat de in Vlaams-Brabant wonende 
Franstaligen nog steeds op Franstalige lijsten 
kunnen stemmen voor de Senaat. 

Er komt voortaan ook een legislatuurparle-
menten een legislatuurregering. Dit betekent 
dat Kamer en Senaat vast voor vier jaar 
gekozen zijn, de raden voor vijf jaar en de 
gemeente- én provincieraden voor zes jaar. 
Dit houdt meteen in dat de regering niet 
voortdurend kan dreigen met het wapen van 
vervroegde verkiezingen; wanneer ze valt 
duidt het parlement zelf een nieuwe eerste 

minister aan. Op deze wijze vermindert de rol 
van de koning bij een regeringsvorming zeer 
sterk. 

Voortaan bestaat de federale regering uit 
maximum 15 ministers. Een nieuwigheid is 
dat wie minister of staatssekretaris in de 
federale regenng wordt, voor de duur van i j n 
ministerschap ontslag moet nemen in het 
parlement. Hij wordt opgevolgd door zijn 
eerste opvolger. Van zodra hij ontslag neemt 
als minister kan hij opnieuw zijn parlementair 
mandaat uitoefenen. 

EN HAPPART? 
Happart en andere frankofonen die in 

Vlaanderen wonen worden „politiek uitge
kleed". Wanneer we immers een kombina-
tie maken van de verschillende onverenig
baarheden die in dit akkoord voorzien zijn, 
komen we tot de volgende situatieschets: 

- Happart kan rechtstreeks verkozen 
worden als senator (kiesstelsel Europese 
verkiezingen) en kan zonder stemrecht 
betrokken worden bij de werking van de 
Franse Gemeenschapsraad. Hij moet dan 
wel afstand doen van zijn mandaat als 
raadslid en schepen van Voeren, en van 
zijn Europees mandaat. 

- Happart kan met tot senator aange
duid worden door de Franse Gemeen
schapsraad, omdat hij geen lid van die 
raad kan zijn (woonplaatsvereiste). 

- Happart kan tot nationaal senator 
gekoöpteerd worden (1 van de 4 Franstali

ge senatoren), zonder dat dit afbreuk doet 
aan zijn gemeentelijke mandaten. Hij dient 
dan wel ontslag te nemen als Europees 
parlementslid. 

- Happart kan geen minister worden in 
de Franse gemeenschapsregering of de 
Waalse gewestregering (woonplaatsver
eiste). 

- Happart kan federaal minister wor
den. 

Happart zal dus moeten kiezen. Indien 
hij een karrière ambieert in de Waalse 
politieke instellingen (Raad en gewest- of 
gemeenschapsregering), moet hij weg uit 
Vlaanderen en moet hij zijn lukratief Euro
pees mandaat opgeven. Indien hij in 
Vlaanderen verder aan politiek wenst te 
doen, moet hij zijn Waalse ambities opber
gen. 

Ter afronding kunnen we stellen dat dit 
onderdeel van het Sint-IVlichielsakkoord goed 
in elkaar zit: een duidelijke federale struktuur 
op wetgevend en uitvoerend vlak ven/angt de 
huidige halfslachtige toestand, de territoriali-
teit wordt maksimaal doorgetrokken, het ach
terhaald tweekamerstelsel krijgt een nieuwe 
zingeving. Zwakke punten zijn: de samen
stelling van de Senaat („een monstertje", 
volgens voorzitter Bert Anciaux), de kiesom
schrijving voor de rechtstreeks verkozen se
natoren en het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde dat niet gesplitst wordt voor de 
kamerverkiezingen. 

Over die terntorialiteit leest u meer in een 
van de volgende afleveringen. 

PVS 

VOLGENDE WEEK: 
De macht en de middelen 
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SAMENLEVING 

DISKUSSIE OVER 
MIGRANTENSTEMRECHT OPGERAKELD 

Onder ruime belangstelling stelde Paula 
D'Hondt haar eindrapport als migrantenkom-
missaris voor Voor de CVP-politika was haar 
tijd op het kommissariaat voor het migranten
beleid geen fin de carrière, en dat strekt haar 
tot eer Sterker nog al de politieke ambten 
die ze voor ze migrantenkommissaris was 
vervulde, zullen waarschijnlijk slechts voetno
ten waard zijn in de geschiedenisboekjes 
Maar aan het werk dat ze voor de integratie 
van de migranten verzette, kan in de hand
boeken over de recente politieke geschiede
nis van België wel een hoofdstukje gewijd 
worden 

Paula D'Hondt benep zich in inten/iews 
o m op haar daensistische overtuiging Dat 
zal wellicht zeker deels juist zijn voor wat 
betreft haar sociale bewogenheid Dat Paula 
D'Hondt ook een Vlaamse overtuiging met de 
paplepel ingelepeld kreeg, toch een even 
belangrijke poot van het daensisme, is met 
waar in hetzelfde interview vertelde ze over 
haar oom, in wiens kapsalon ze geboeid 
raakte door politiek, die weigerde het haar 
van de Vlaamsnationalisten te knippen Dit 
maar om te zeggen dat sedert Daens zo'n 
sukses werd op het witte doek, bij wijze van 
spreken zelfs de liberale burgemeester van 
Aalst Annie De Maght zich daensist zou 
noemen 

STRIJDPUNT 
in het spoor van de D'Hondt-manie werd 

ook de diskussie over het stemrecht voor 
migranten opgerakeld In linkse middens is 
dit een belangrijk simbolisch strijdpunt ge
worden Simbolisch, want de vereenvoudig
de naturalizatieprocedures zouden op termijn 
het belang van het migrantenstemrecht moe
ten ondergraven Niettemin is het een interes
sante diskussie aan welke voora/aarden 
moet iemand voldoen om stemrecht te krij
gen voor de verkozen organen van welke 
overheid ' Volstaat het ergens een minimum 
aantal jaren te wonen'' Volstaat de kennis 
van de streektaal'' Volstaat het belasting te 
betalen (no taxation without representation) "> 

Het VU-standpunt terzake zegt dat stem
recht het gevolg is van een integratieproces, 
en geen voorwaarde om te integreren Wan
neer een vreemdeling politiek medezeggen
schap wil in een gemeenschap, moet hij er 
reeds ingeburgerd zijn Dit standpunt houdt 
dus in dat de migranten eerst blijk moeten 
geven van hun bereidheid om hier (in de 
gemeente, de gemeenschap, België) hun 
leven verder uit te bouwen Men aanvaardt 

dat deze bereidheid als bewezen beschouwd 
wordt door het aannemen van de Belgische 
nationaliteit Door de vereenvoudiging van de 
naturalizatieprocedures wordt het de migran
ten makkelijker gemaakt om dit stemrecht te 
verwerven 

Een logische redenering, die van het te
rechte standpunt uitgaat dat de migranten nu 
eenmaal hier zijn, wonen en werken, hier hun 
toekomst en de toekomst van hun kinderen 
uitbouwen, dus hier zullen blijven En dus ook 
toegestaan moeten worden om mee te be
slissen over de manier waarop onze samen
leving georganizeerd zal worden Stemrecht 
na naturalizatie dus 

Wat met in deze logische gedachtengang 
past, IS het stemrecht voor EG-onderdanen 
voor de gemeenteverkiezingen Verwacht 
wordt dat dit ten vroegste voor de gemeente
verkiezingen van 2000 in België zal ingevoerd 
worden De EG-regeling inzake gemeentelijk 
stemrecht voor EG-onderdanen moet ten 
laatste op 31 december '94 aangenomen zijn 
door de lidstaten Dus is het mogelijk om het 
gemeentelijk kiesrecht voor EG-onderdanen 
af te houden voor de gemeenteverkiezingen 
van volgend jaar 

De redenenng hier is dat het EG-lidmaat-
schap in de plaats gesteld wordt van de 
nationaliteit van de EG-lidstaat waar men 
verblijft Of Grieken moeten geen Belg zijn 
om (in 2000) deel te kunnen nemen aan de 
gemeenteverkiezingen, Marokkanen wel Dit 
betekent dat de met EG-vreemdelingen in 
Brussel (die gemeentelijke opcentiemen be
talen), straks geen stemrecht krijgen bij de 
gemeenteverkiezingen (tenzij ze Belg zijn of 
worden), terwijl de EG-ambtenaren in Brussel 
(die geen gemeentelijke opcentiemen beta
len), wel zullen mogen stemmen voor de 
gemeenteverkiezingen! Een anomalie die, 
daarmee zijn we het met De Morgen eens, 
best zo snel weggewerkt wordt 

Het IS echter met om het even hoe dal 
gedaan wordt als de migranten stemrecht 
gegeven wordt zonder nationaliteitsvoor-
waarde, vervalt de redenering dat het stem
recht het gevolg is van de integratie Als de 
EG-onderdanen gemeentelijk stemrecht ont
zegd wordt, gaat België in tegen de Europese 
eenwording waarin het belang van de natio
naliteit ondergeschikt wordt aan de EG-iden-
titeit Rest de enige mogelijke weg het beta
len van opcentiemen als voorwaarde voor 
gemeentelijk stemrecht 

De invoenng van het gemeentelijk stem
recht voor EG-onderdanen, en de vereenvou
digde naturalizatieprocedures hebben echter 

een belangrijk gevolg voor Vlaanderen, voor
al dan voor Vlaams-Brabant en de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel De Vlaamse partijen 
en de Vlaamse beweging hebben ten tijde 
van de grote immigratiegolven uit Noord-
Afrika reeds over het hoofd gezien welke 
dramatische gevolgen deze hebben voor de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel deze 
Noordafrikaanse immigranten zullen integre
ren, zonder twijfel, maar het zullen in hoofd
zaak Franstalige Brusselaars worden Hoe
wel deze immigranten nog geen stemrecht 
hebben (maar de vereenvoudigde naturaliza
tieprocedures veranderen deze situatie snel), 
heeft hun naakte aanwezigheid reeds een 
sterkere verfransingsdruk tot gevolg (zie WIJ 
nr 8) 

GROEN EN VU\AMS~ 
BIJ de invoering van het EG-stemrecht, en 

de begeleiding van de gevolgen van de 
vereenvoudigde naturalizaties, mag dezelfde 
fout met meer gemaakt worden Wat Brussel 
betreft, zullen de Vlaamse Brusselaars er zich 
mee moeten leren verzoenen dat de Vlaamse 
hoofdstad in toenemende mate Franstalig 
wordt Daar tegenover moet echter de be
scherming van de Vlaamse minderheid ver
stevigd worden via ondenwijs, via de sociaal-
kulturele knngen, via het verenigingsleven, 
via kulturele manifestaties, en via wettelijke 
garanties (bvb tweetaligheid van de admini
stratie, van het overheidspersoneel dat in 
kontakt komt met het publiek, gegarandeer
de vertegenwoordigingen in eksekutieve en 
raad van het hoofdstedelijk gewest) De waar
de van een samenleving leest men met alleen 
af aan de manier waarop ze haar zwaksten en 
armsten behandelt, maar ook aan de manier 
waarop ze haar minderheden beschermt 

En de groene Vlaamse rand rond Brussel 
moet groen en Vlaams blijven dit betekent 
geen ongekontroleerde immigratie (hetzij 
door EG-burgers, hetzij door migranten) en 
verstedelijking Het voorstel van dekreet Van 
Vaerenbergh-Suykerbuyck, waartegen nu 
reeds in de Franse gemeenschapsraad geful
mineerd wordt, kan deze garantie geven Of 
IS de strijd om het behoud van de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel en het behoud van 
het dorpskarakter van de dorpen die ons nog 
resten misschien Vlaams en rechts ekstre-
misme'' Neen, ook deze strijd voor de ver
scheidenheid en eigenheid van de volkeren 
in het grote Europa is in de eerste plaats een 
sociale strijd 

(pdj) 
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WIJ BLIJVEN 

n IK BLIJF!" 
MAAR NIET ALLEEN 

E
VEN ter herinnering. Op 4 februa
ri kondigde Hugo Coveliers z'n 
overloop naar de VLD aan. Dit 
gebeurde in de ondertussen ge
kende stijl: bot en schaamteloos. 
Zonder enige waardering noch 
respekt tegenover de partij die 
hem jarenlang had voorgedragen 
voor een nationaal mandaat. Zon
der enige etische korrektie ook 
tegenover het VU-pubiiek dat 

hem keer op keer alle vertrouwen had ver
leend. Na Coveliers volgde Antoine Denert. 
Ook hier eenzelfde scenario: „De VU-wa-
gen is versleten, ik lieb een nieuwe ge-
l<octit, de VLD". 

Beide mandatarissen schikten zich perfekt 
naar het VLD-stramien. Hun keuze betitelen 
als een bewuste politieke optie doet hen 
teveel eer aan. De VLD-propaganda kon 
hen gebruiken, dus waren ze welkom. De 
koopmanskunst van de - ook op dat vlak 
nauwelijks hervormde - Verhofstadtboys 
deed de rest. De overlopers hadden in hun 
nieuw toevluchtsoord maar weinig eigen in
breng : zo diende Coveliers meteen tegen te 
stemmen bij de behandeling van het nieuwe 
grondwetsartikel dat dit land voortaan tot 
een federale staat maakt. 

De reaktie van VU-zijde bleef niet uit. 
„Ons ideeëngoed wordt niet aangetast door 
liet verlies van enl<ele mandatarissen", 
schreef VU-voorzitter Bert Anciaux in een 
persoonlijke brief aan alle VU-leden. Meteen 

riep Anciaux op tot aktie. „Samen met z'n 
allen gaan wij er tegenaan. Nu en onmiddel
lijk". Deze oproep gaf meteen het startschot 
voor een grootse kampanje: „Wie blijft, die 
schrijft". 

En of er geschreven werd. Na nauwelijks 
één week kwamen reeds meer dan 2.000 
antwoorden binnen. De volgende dagen 
bleven stapels antwoord-kaarten, massa's 

Maandagmiddag 1 maart werd de 
Ik Ö///T.'-kampanje afgesloten. 
Niet in stilte, verdoken binnen het 
partijsekretariaat, zoals enkele 
kritici midden februari voorspel
den. Niet met een angstkreet in 
de nacht. Wei met een krachtig 
JA van meer dan vierduizend blij
vers. 
Ik blijf!: het verhaal van een suk-
seskampanje. 

brieven, telefoons en faxberichten binnenlo
pen. Maandag, bij de eerste afsluiting, over
trof de aktie zelfs de stoutste venwachtin-
gen: meer dan 4.253 VU'ers schreven Bert 
Anciaux te blijven. Ook de financiële mobili
satie liep hoog op: leden en simpatisanten 
verzamelden net geen 1,3 miljoen fr. 

„WIJ BLIJVEN!"... IN DE PERS 
Zoals bij het begin van de kampanje 

werd aangekondigd worden de namen 
van alle blijvers, samen met die van voor
zitter Anciaux, gepubliceerd in een afslui
tende krantenadvertentie. De aanvankelij
ke optie om hien/oor een halve pagina af te 
huren bleek al snel door de feiten achter
haald. Voor de meer dan 4.000 namen zijn 
twee volle panoramische krantenpagina's 
nodig. Uitkijken dus, vrijdag 5 maart in De 
Standaard, Het Nieuwsblad of De Gente
naar 

Komende dinsdag 9 maart besteedt ook 
de Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS) aandacht aan de Ik blijf !-aM\e. 
Naast een boodschap van voorzitter Bert 

Anciaux, bevat het programma heel wat 
getuigenissen van blijvers, vanuit top én 
basis van de partij. 

Vanzelfsprekend brengt ook WIJ de lijst 
van alle blijvers. Volgende week vindt u de 
4.253 namen terug in een ekstra katern bij 
dit weekblad. 

Ondertussen gaat de aktie vooral op 
afdelings- en an-ondissementeel vlak ver
der. Dit met eigen lokale advertenties, 
huis-aan-huis pamfletten, afdelingsbladen, 

Namen van blijvers kunnen nog steeds 
bezorgd worden aan het VU-sekretariaat. 
WIJ blijft de aktie op de voet volgen. 

Het invoeren van de blijvers op deze 
komputer, was een titanenwerk: 4.253 
namen. (foto wu) 

STERK VERHAAL 
De Ik o////.'-kampanje is een sterk verhaal. 

Na nauwelijks enkele dagen was de kam
panje bij vele politiek geïnteresseerden hét 
gespreksonden/verp van de dag. De diskus-
sie over de politieke overloperij barstte los. 
Niet alleen in beperkte, selektieve kring. Ver
wijzen we even naar het Aalsters karnaval 
waar Zjaak Gabrijels en Ugo Coeveliers wer
den gebrandmerkt als oeverloeipers en hun 
VLD-manitoe Gie Verofstat - korrekt -
werd ingeschat als kommersant in malkon-
tente politiekers. 

Als men weet dat reklamedeskundigen 
reeds van een absoluut sukses spreken 
wanneer ongeveer 4% van een brede doel
groep op een brief mét antwoordkaart rea
geert, dan IS het sukses van de Ik ö///f .'-aktie 
meteen duidelijk. Meer dan 10% van de VU-
leden klom binnen de veertien dagen per
soonlijk in de pen. Dit zonder de lokvogel 

(lees verder biz. 16) 
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Een groep mensen waarmee je 
jarenlang gevochten hebt, om Vlaanderen te 
geven waar het recht op heeft, verlaat je met 
op het moment dat het echte verhaal pas 
begmt Onze Vlaams-Nationale strijd heeft 
Vlaanderen eigen macht en middelen 
bezorgd Maar wie zegt dat Vlaanderen 
morgen goed bestuurd wordt^ Iemand moet 
borg staan voor vrede en pluralisme, 
rechtvaardigheid en solidariteit en voor de 
zorg voor verdrukte volkeren en mensen 
De Volksunie neemt het op voor alle 
Vlamingen, niet voor de rijke Vlaamse 
burger alleen Ik blijf dus 

Johan Sauwens, 
Vlaams Minister 

De Volksun ie . Wij b l i jven . 
Wie blijft die schrijft. Stuur ons uw reactie : Barrikadenplein 12, 1000 Brussel - Tel.: 02/219 49 30 - Fax- 02/ 217 35 10. 



MAFIA 

(vervolg van biz. 14) 

van grootse geschenken. Geld was er niet 
te winnen. Integendeel. De VU-leiding vroeg 
openlijk de kampanje financieel mee te 
steunen. Ook de aangekondigde publlkatie 
van de namen van alle blijvers bleek drem-
pelverhogend te werken. Dat heel wat 
VU'ers ons lieten weten vast en zeker te 
zullen blijven, maar toch vroegen hun naam 
niet te publiceren, zegt veel over de politie
ke kuituur in Vlaanderen. Wie z'n VU-keuze 
openlijk afficheert, wordt professioneel nog 
vaak geremd. 

OVERTUIGING ~ 
De Volksunie hoeft niet te wanhopen. Ak

koord, de partij maakt moeilijke tijden door. 
Ze ligt in de haar maar zelden goedgezinde 
dagbladpers zeker niet simpatiek. Het is 
mode de VU te betitelen met termen als 
„termmaal", „achterhaald", en noem maar 
op. Termen die we in de voorbije 38 jaar al 
eens meer hoorden. Termen die steeds ook 
een verhoogde inzet tot gevolg hadden. 
„We krommen eens onze rug", zo schreef 
een VU-kaderlid, „en zetten ons verder eens 
ekstra in". 

Tijdens de traditionele Aalsterse karnaval-
stoet kwam de VU in meer dan 
één groep aan bod. De Standaard plaatste 
de dag nadien een treffende foto. Op de 
pankarte: „VU: partoi van de Vlomse Uto
pisten". 

Inderdaad, VU: partij van (h)eerlijke dro
mers. Dromend over een beter Vlaanderen 
én een betere wereld. Neem je de stapel 
brieven die aan voorzitter Bert Anciaux wer
den gericht eens door, dan voel je de hart
slag van het VU-publiek. Durvend dromend. 
Gericht op sociaal welzijn, verdraagzaam
heid en vrede. Revolterend tegen ieder on
recht, hier of waar ook ter wereld. Solidair 
met verdrukten, vooraan in de strijd voor 
vrijheid. Vrijheid voor Vlaanderen, maar ook 
voor alle andere volkeren. 

Vierduizend VU'ers schreven Bert An
ciaux. Niet omwille van een of andere finan
ciële lokvogel. Niet omwille van roem of eer. 
Maar allen omdat ze samen met Anciaux 
politiek aktief willen blijven in de Volksunie. 
Samen aan de kar trekkend en duwend, het 
laboratorium zijn voor nieuwe ideeën... Dit 
dun/end dromen, onafhankelijk van bevoog
dende belangengroepen, kwam doorheen 
alle reakties tot uiting. 

Er is werk aan de winkel. Tot spijt van wie 
het benijdt blijft de VU in Vlaanderen dé 
vertegenwoordiger van het demokratisch 
Vlaams-Nationalisme en een frisse politieke 
kracht. Haar ideeëngoed wordt niet aange
tast door het vertrek van enkele mandataris
sen. De erfenis van Daensisten en Fronters 
wordt blijvend politiek vertolkt. 

Nico Moyaert 

MINISTER ONKELINX 
HOGERE STRAFMAAT 
HORMONENGEBRUIK 

Ondanks alle mogelijke dreigementen zet 
Jaak Vandemeulebroucke zijn kruistocht te
gen de hormonenmafia verder. Het blijft een 
parkoers met hindernissen, het weenwerk dat 
de bende-met-de-pikuur biedt vertelt alles 
over de financiële belangen die er mee ge
moeid zijn. Wijzen de vage antwoorden die 
de overheden tot nu gaven op gebrek aan 
interesse of is het schrik voor het recht van de 
sterkste ? Al deze ovenwegingen weerhouden 
Vandemeulebroucke niet om door te gaan. 

Op 27 februari werd hij door Laurette 
Onkelinx, ministervan Volksgezondheid, ont
vangen om met haar van gedachten te wisse
len over het verbod op het gebruik van 
hormonale en anti-hormonale stoffen. 

Het trof ons EP-lid dat de minister oren had 
naar zijn klachten en dat zij de maatregelen 
die Vandemeulebroucke sinds jaar en dag 
voorstelt genegen is. (Zie daarover ons artikel 
Vier manieren om de hormonenmafia klein te 
krijgen;\NU, 4 febr. j.l.) 

Mevrouw de minister en Jaak Vandemeule
broucke bereikten daarop een akkoord dat zij 
achteraf in een gemeenschappelijke persver
klaring verspreidden. 

De minister van Volksgezondheid wil zo 
spoedig mogelijk volgende maatregelen 
doon/oeren: 

1. De strafmaat, van producent tot verbrui
ker van hormonale en anti-hormonale stoffen, 
zal worden verhoogd. 

2. Een geneesmiddelenregister zal worden 

ingevoerd bij de landbouwers, veeartsen en 
apotekers waardoor een betere kontrole op 
de distributie van dierengeneesmiddelen 
wordt gewaarborgd. 

3. De reeds gestarte koördinatie tussen de 
verschillende, bevoegde departementen zal 
verder geoptimaliseerd worden. 

GEWETTIGDE HOOT 
In dezelfde optiek dient op Europess vlak 

een betere samenwerking tussen de inspek-
ties van de 12 lidstaten tot stand te komen. 
Hiervoor kan de begrotingspost van 1 miljoen 
ECU (±40 miljoen fr.) die op voorstel van 
Vandemeulebroucke werd ingevoerd, wor
den aangewend. 

De gezamenlijke verklaring besluit met de 
tevredenheid van Jaak Vandemeulebroucke 
over de open en positieve aanpak van minis
ter Onkelinx en de gewettigde hoop dat de 
nieuwe werking van het Instituut voor Veteri
naire Keuring rezultaten zal opleveren. Het 
IVK bekleedt in de strijd tegen de onheuse 
praktijken in de vetmesterij inderdaad een 
sleutelpositie. 

Met de kordate stap van mevrouw Onkelinx 
zijn natuurlijk niet alle problemen de wereld 
uit, zo naïef zijn wij nu ook weer niet. Mis
schien beginnen de echte probelemen nu 
maar pas, de hormonenmafia kennende... 

(mvl) 
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UITSTAP 

DRIJFZAND 
NA UITBOUW HAVEN 

D
RIJFZAND. Het lijkt een hersen
spinsel uit stripverhalen of ten
minste toch iets dat enkel be
staat in een zeer ver land in 
onbereikbaar woenstijngebied. 
Toch vormt zich sedert geruime 
tijd aan onze Vlaamse Kust ter 
hoogte van Heist een driedui
zend vierkante meter grote drijf-
zandzone. 

Niettegenstaande men op het 
ministerie van Openbare Werken al op de 
hoogte was van het bestaan ervan, verkeer
de zelfs de Heistse bevolking in de grootste 
venwondering bij het vernemen van wat 
dindsag gebeurde. 

BIJ HOOG EN U\AG' 
Op het ministerie van Openbare Werken 

wijt men het fenomeen aan de uitbouw van 
de haven van Zeebrugge midden de jaren 
tachtig. 

„D/e uitbouw had een grote invloed op de 
van vifest naar oost stuwende getijdestro
mingen. Deze buigen rond de oostelijke hét-
vendam. In de zone tussen de dam en daar 
waar ze terug parallel met de kust stromen, 
is een gebied van stil water ontstaan. Daarin 
bezinkt fijn zand. Dit werkt de vorming van 
een zeer onstabiele bodem in de hand", 
aldus ir. Blomme van het ministerie. 

Een feit waar vrede mee te nemen valt, 
ware het niet dat destijds voor de bouw van 
de haven bij hoog en bij laag werd beweerd 
dat de werken geen verzanding of verslib-
bing tot gevolg zouden hebben. Acht jaar 
later is die verzanding een feit voor een 
gebied van reeds respektabele grootte. 

Het is natuurlijk normaal dat men niet 
alles kan voorzien. Evenmin is het bestaan 
van dergelijke zone dramatisch wanneer on
gevallen vermeden worden. En waarschijn
lijk kan men de schade aan het strand als
nog beperken. Maar het betekent wel dat er 
ekstra moet nagedacht worden wanneer 
men nog maar eens beslist een schaars 
plekje natuur op te offeren aan handel en 
industrie, zelfs al laat een objektieve milieu-
effektenstudie dit toe. 

Vorige week dinsdag maakte zus
ter MariihChrlstina haar ochten-
wandeling op het strand van 
Knokke-Helst. Een heerlijk win
terzonnetje Ijegeieidde haar op 
weg naar de oostelijke strekdam 
van de haven van Zeebrugge. 
Plots voelde ze zich wegzakken 
in het zand. Eigen pogingen om 
los te raken en een reddingsope
ratie van de Knokse brandweer 
brachten geen zoden aan de dijk. 
De vrouw zakte tot aan haar ok
sels weg in het ijskoude zand, 
met achter zich het onheilspel
lend opkomend getij. Geen se-
konde te vroeg kon een helikop
ter van de luchtmachtbasis Kok-
sijde de ongelukkige vrouw uit 
haar hachelijke positie bevrijden. 

De gevolgen zijn inderdaad niet altijd te 
voorzien en alle onvoorziene gevolgen sa
men zouden wél eens dramatisch kunnen 
zijn. 

21 MAART '93 ~ 
De Volksunie had reeds geruime tijd een 

aktie gepland in Heist, waarover u op blad
zijde 37 meer leest. Eén van de tema's van 
die aktiedag is juist die aandacht voor de 
schaarse plekjes natuur die Vlaanderen nog 
rijk is. Zee en duinen horen daarbij, dat 
merk je aan de duizenden auto's die telkens 
weer naar de kust rijden als het weer dat 
toelaat. 

Op 21 maart, begin van de lente, wil de 
Volksunie mee vorm geven aan een vol
waardige Vlaamse kust voor de Vlaamse 
toerist. 

Philip Van Den Bossche 

foto Rol-action 
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OMSLAGVERHAAL 

ONZE LEZERSENQUÊTE 

GEEN BLAD VOOR DE MOND 
Enkele maanden geleden stuurde 
de WIJ-redaktie een enquête-for
mulier naar 1.000 lezers. De re-
zultaten van deze bevraging bij 
onze lezers zijn intussen ver
werkt. Graag stellen we ze U in dit 
omslagverhaal voor. In „Wijzer 
over WIJ" laten we U lezen wat U 
als lezer van dit blad vindt. Wat 
voor soort mensen uw kollega-
lezers wel zijn, leest U in „Wijzer 
over U". Het zal U voorts niet 
ontgaan zijn dat WIJ het week
blad is dat uitgegeven wordt door 
een politieke partij, de Volksunie. 
Wie wil weten hoe dat juist zit 
tussen U en die partij kan dat 
lezen In „WIJ en de partij". En 
tenslotte kunt U samen met de 
redaktie even naar de toekomst 
kijken in „Een weekblad van 39 
frank?" 

E
ISSCHIEN was U wel eén van de 
1 000 WIJ-lezers die zo ergens 
halverwege november '92 een 
enquête-formulier in uw bus 
kreeg U kon er vrijuit uw gal 
spuwen over WIJ of ons de lucht 
inprijzen, aanstippen waar U ple
zier aan beleeft of wat U ergert 
444 lezers namen de moeite om 
de lange enquête in te vullen en 
terug te sturen Kenners weten 

dat dit een vrij hoog antwoordpercentage is 

In het algemeen, vindt 97,5% van de le
zers de inhoud van WIJ goed (29,4% zelfs 
zeer goed) 2,5% vindt de inhoud van WIJ 
met goed of helemaal met goed Welke 
rubneken in WIJ vooral gelezen worden, ziet 
U in Tabel 1, beoordeling van WIJ volgens 
rubnek In de eerste kolommen vindt U de 
leesfrekwentie (elke week, af en toe, uitzon
derlijk, nooit) De tweede kolom geeft een 
beoordeling van de rubnek op tien punten, 
en in de laatste kolom leest U welk percen
tage WIJ-lezers de betreffende rubriek ge
schrapt zou willen zien. 

Uit deze tabel kan men afleiden dat vooral 
volgende rubneken verslonden worden re-
daktioneel {Eerst dit), de lezersbrieven (we
de/woord), doordeweeks, persspiegel, het 
afdelingsmeuws (uit de regio), Wetstraat en 

TABEL 1: BEOORDELING VAN WIJ VOLGENS RUBRIEK 

Eerst dit 
(redactioneel) 

Doordeweeks 

Perespicgel 

Wetstraatnicuws 

Boeken, Tilms, 
muziek 

Cultureel nieuws 

Sportnieuws 

TV progmminn s 

Geschiedkundige 
artikels 

Tussen volkeren en 
sinten,WIJ in Europa 

Horizon 

De overicant 

Uit de nïgio 

Wcdcrwoord 

Lees ik elke 
week 

70 1 

60 3 

58 7 

55 6 

17 8 

28 8 

24 4 

16 

49 • 

41 8 

32 7 

28 6 

57 9 

68 

Lees ik af 
en toe. 

maar toch 
minstens 
eens per 
maand 

18 7 

26 9 

25 8 . 

27 6 

32 1 

36 7 

172 

8 4 

33 8 

36 

35 9 

33 1 

20 5 

16 7 

Lees ik 
uitzonderlijk. 

dit wil 
zeggen 

minder dan 
eens per 
maand 

8 1 

9 

10 4 

14 1 

29 5 

25 4 

20 1 

16 5 

12 6 

16 9 

21 

26 1 

15 5 

11 5 

Lees Ik 
nooit 

3 1 

3 7 

5 1 

2 6 

20 6 

9 1 

38 3, 1 

59 

4 6 

5 3 

104 

12 2 

6 2 

Ï 8 

Mê-'.^èS^'H 

N 

422 

401 

414 

417 

393 

406 

402 

393 

414 

414 

404 

402 

420 

419 

Beoorde 
ling van 

de 
nibnck 
op 10 

punten 
gemid 
delde 

8 3 

7 8 

7 7 

7 6 

6 9 

7 2 

6 6 

5 8 

8 2 

7 8 

7 8 

7 2 

7 4 

7 8 

% dat de 
nibnek 
schrapt 
N=437 

0 

0 7 

2 1 

0 

4 1 

0 9 

12 8 

25 9 

1 4 

0 5 

0 2 

1 8 

0 7 

0 7 

geschiedkundige artikels [achteruitkijkspie
gel) Minder gelezen worden Wij in Europa, 
Horizon, kultureel nieuws, onze rubriek uit 
Wallonië (De Overkant), het sportnieuws, 
boek- en filmrecensies De TV-programma's 
sluiten het rijtje 

De waarderingscijfers per rubriek geven 
een ander beeld hier prijkt ook Eerst dit op 
nummer één, op de voet gevolgd door de 
geschiedkundige artikels Hoge waardering 
toonde de lezer ook voor Horizon (hoewel 
deze rubriek van oud-VU-senator Hans De 

Belder met bij de veelgelezen rubrieken 
hoort), WIJ in Europa en het jaaroverzicht 
Een jaar volksnationale strijd van onze me
dewerker Karel Jansegers, Doordeweeks en 
de lezersbrieven Ook de rubrieken Pers
spiegel, Wetstraat, kuituur, Uit de regio en 

De Overkant kregen nog een onderschei
ding (meer dan zeven op tien) Het boeken-, 
film- en muzieknieuws haalde nog voldoe
ning, net als de sport De TV-programma's 
worden duidelijk het minst gewaardeerd 
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Plaatsgebrek verplicht de redaktie immers 
zich te beperken tot de Nederlandstalige 
zenders, en dan nog wordt hierin geselek-
teerd 

De reden waarom meer dan een kwart 
van de lezers voorstelt om de televisiepro
gramma's af te schaffen, moet dus met ver 
gezocht worden Er wordt ovenwogen om 
de televisieprogramma's in hun huidige 
vorm af te voeren Nog meer dan 1 op tien 
lezers wil ook de sport uit WIJ weg Dit is 
een ander geval De bijdragen van onze 
sportmedewerker Flandrien worden hoog 
gewaardeerd door de kenners, binnen en 
buiten de VU Ze benaderen de sport op 
een manier die men nergens anders terug
vindt Bovendien lijken de voortschrijdende 
kommercializenng van de sport enerzijds, 
en het geweld rond de sportvelden aan de 
andere kant dit domein van het maatschap
pelijk leven meer en meer op te tillen tot een 
politiek met onbelangrijk agendapunt 

MIDDENPOSITIE ^ 
Tabel 2 {Meningen over WIJ) geeft een 

overzicht van de mate waarin de lezer het 
eens of oneens is met een aantal stellingen 
die de redaktie hem/haar voorlegde De be
langrijkste konkluzie uit deze tabel luidt dat 
de meeste lezers zich voor de meeste stel
lingen in de middenpositie [WU is ol<) plaat
sen Wanneer hier toch besluiten uit getrok
ken moeten worden, gaan ze in volgende 
richtingen de lezers vinden dat WIJ nog 
wat te weimg aandacht schenkt aan de 
Vlaamse beweging, vindt dat WIJ nog iets 
teveel algemene informatie en te lange arti
kels bevat en iets te konservatief is De lezer 
vraagt meer plaatselijk nieuws en meent dat 
WIJ de interne moeilijkheden van de Volks
unie nog teveel verdoezelt Het is misschien 
nuttig hier aan te stippen dat de redaktie 
voor het plaatselijk nieuws hoofdzakelijk een 
beroep moet doen op de bijdragen die me
dewerkers en lezers uit de afdelingen haar 
overmaken 

De vorm van WIJ geniet veel bijval 42,5% 
vindt WIJ wat dit betreft zeer goed, 55,7% 
goed De overschakeling van krantenfor
maat naar magazineformaat was een voltref
fer 92,4% vindt dit een verbetenng (3,9% 
een verslechtering) De lezer noemt vooral 
de voorpagina in vierkleurendruk zeer ge
slaagd (54,6%) tot geslaagd (43 1%) 

Boeiend om een algemeen oordeel te 
krijgen over hoe de lezer WIJ waardeert, 
was ook de vraag wat men met WIJ doet 
eens men het weekblad gelezen heeft 
22,8% van de lezers zegt dat WIJ m z'n 
geheel bewaard wordt, 23,7 bewaart som
mige artikels, 20,7% geeft WIJ door aan 
andere mensen Het resterende derde legt 
WIJ bij het oud papier 

Een van de open vragen in de enquête 
peilde naar wat de WIJ-lezer in WIJ mist 

TABEL 2: MENINGEN OVER WIJ 

te veel VU 

te veel Vlaamse beweging 

te algemeen 

ieM»M 
te weinig VU 

te weinig V.B. 

Mi^ii^M 
te progressief 

te veel vuile was 

te veel plaatselijk 

te gespecialiseerd 

te conservatief 

»MM te veel 
verdoezeling 

te weinig 
plaatse!. 

te lange artikels 1 ^ 
te korte artikels 

-50 - 4 0 -30 - 2 0 -10 O" 10 20 30 40 50 
procent dat zich langs een bepaalde kant plaatst 

Het lijkt wel of elke WIJ-lezer wel iets in WIJ 
mist Op deze vraag kregen we een massa 
antwoorden Vaak bruikbare suggesties en 
ideeën, die de redaktie zeker met zomaar 
naast zich zal neerleggen De meest voor
komende bemerkingen die bij deze vraag 
neergepend stonden, betreffen meer hu
mor, meer Vlaamse geschiedenis, meer 
plaatselijk nieuws, meer sociaal-ekonomisch 
nieuws, meer aandacht voor de gepensio

neerden, meer aandacht voor de verenigin
gen uit de ruime Vlaamse beweging Nuttige 
suggesties waren een vervolgverhaal, inter
views met bekende Vlamingen, konfrontatie-
interviews met politici van andere strekking, 
rubriek over Nederlandstalige rock-muziek, 
een vervolgstnp, een uitgebreider aktivitei-
tenkalender, We doen ons best' 

(pdj) 

WIJZER OVER U 
Natuurlijk is het voor de redaktie (en voor 

onze reklamechef') boeiend om weten welk 
leesvlees er m de kuip zit Wie leest WIJ'' In 
kort bestek zouden we het profiel van de lezer 
kunnen samenvatten als betrekkelijk oud, 
hoog geschoold en voornamelijk mannelijk 
Maar bij zo'n kort bestek past een waarschu
wing het zijn meestal de gezinshoofden (in 
hoofdzaak nog mannen) die de WIJ-enquête 
invulden, en zij zijn doorgaans ook de oud
sten in huis Gelieve dus deze korrektie in het 
achterhoofd te houden 

EN DE VROUWEN? 
Volgens de enquêteformulieren telt WIJ 

85,3% mannelijke lezers (en dus 14,7 vrou
welijke) Slechts 2% van de lezers is jonger 
dan 25 jaar, 8,7% is tussen 26 en 35, 17,4% 
tussen 36 en 45, 21,1% tussen 46 en 55, 
19,7% tussen 55 en 65, 21,1% tussen 66 en 
75 en 9,9% in ouder dan 76 jaar 

Deze leeftijdspiramide heeft natuurlijk ge
volgen voor de beroepsbezigheden van onze 
lezers 36,8% is gepensioneerd Voorts is 
19,6% bediende, 14,2% kaderlid, 10% zelf
standige of oefent een vrij beroep uit, 9,6% is 
arbeider, 3,2% huisman of -vrouw, 1,1% stu
dent, 0,7% werkloos en 0,5% landbouwer 

Het hoogste diploma dat de meeste WIJ-
lezers behaalden is een van het niet-universi-
tair hoger ondenwijs (21,7%) WIJ telt verder 
16,3% lezers die hoger sekundair ondenwijs 
volgden, 13,5% universitairen, 11,2% lezers 
met een diploma hoger technisch secundair 
(A2), 10,3% lezers die lager ondenwijs volg
den, 8,6% lager technisch secundair, 7,9% 
lager algemeen secundair onderwijs, 4,7% 
lager secundair beroepsonderwijs, 3,7% ho
ger beroepsonderwijs Net geen 2% zegt 
geen diploma behaald te hebben Rekening 
houdend met de relatief hoge leeftijd van het 
WIJ-leespubliek, is dit publiek hoog ge
schoold 
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Naast WIJ lezen de meeste WIJ-lezers ook 
nog wat anders 67,7% leest dagelijks een 
krant Sommige lezers lezen verschillende 
kranten, of wisselen al eens af De frekwentie-
verdeling van de door WIJ-lezers meest gele
zen kranten ziet er als volgt uit torenhoog 
bovenaan prijken de kranten van de Stan
daard-groep (Het Nieuwsblad me\3A,8%, De 
Standaard met 27,1% en De Gentenaar met 
4,3%) Ze worden gevolgd door de Gazet Van 
Antwerpen (15%), Het Volk (5,8%), Het Laat
ste Nieuws en Hef Belang van Limburg (elk 
5,5%) De hekkesluiters zijn hier De Morgen 
en de Financieel Ekonomische Tijd (elk 1%) 

PALLIETER 
WIJ-lezers zijn ook fen/ente weekbladle

zers De parochiale inbedding van de lezers 
IS sterk, want 36,5% is geabonneerd op Kerk 
en Leven Verder zegt 33% De Bond te lezen, 
29,1% zou Knack lezen, 18,6% zegt Humo\e 
lezen, 17,6% beweert 't Pallieterke ie lezen, 
16,1% leest De Volksmacht oi Visie, 11,6% 

leest Trends, 4,4% Panorma-De Posten 2,2% 
Markant 

Omdat 't Pallieterke een beetje op dezelfde 
vijver vist als WIJ (zij het aan de overkant i), 
onderzochten we de relatie van onze lezers 
ten overstaan van dit weekblad wat meer in 
detail Zo leerden we dat 68% van de WIJ-
lezers slechts zelden en 8,1% af en toe 'f 
Pallieterke leest Wanneer men de bijna we
kelijkse Pallieterlezers onder onze abonnees 
volgens leeftijd uitsplitst, stelt men vast dat 
vooral de 65-plussers onder de WIJ-lezers 
hoog skoren in de Pallieterlektuur (34%) Bij 
de jongere WIJ-lezers leest slechts 8% (bijna) 
wekelijks het Antwerps blad 't Pallieterke 
blijkt het ook vooral goed te doen bij de niet-
VU-leden onder de WIJ-lezers, van wie iets 
meer dan 40% (bijna) wekelijks 't Pallieterke 
leest (tegen 18,4% van de VU-kaderleden en 
15,8% van de VU-leden onder de WIJ-lezers) 

Onder de WIJ-lezers kunnen grosso modo 
dne lezerstipes aflijnen de veel-lezer, de 
politieke lezer en de met-lezer Bijna de helft 
van de WIJ-lezers (48,7%) is veel-lezer Dit 
tipe lezer staat duidelijk erg positief tegen

over WIJ HIJ verslindt WIJ, het VU-weekblad 
komt bij deze lezers het meest tot z'n recht 
De met-lezer (14,2%) staat zoals verwacht 
kon worden afstandelijker en kritischer tegen
over WIJ En tenslotte is er een groep lezers 
(37,1%) die WIJ vooral lezen omwille van het 
politiek opiniërende deze groep verslindt het 
redaktioneel, de lezersbrieven, doorde
weeks, de persspiegel, het afdelingsnieuws 
en het nieuws uit de Wetstraat 

(pdj) 

DANK! 
Vooraleer de redaktie kon weten wat 

U over ons denkt, moest U natuurlijk 
eerst uw enquêteformulier opsturen 
Aan de 444 WIJ-lezers die dit deden, 
zeggen wij hartelijk dank i Greet Sels 
amuzeerde zich op het Barnkadenplein 
met de invoering van de gegevens op 
de komputer Een monnikenwerk waar
voor we haar btj gelegenheid wel eens 
een pintje zullen trakteren. 

EN DE PARTIJ 
WIJ Vlaams-nationaal is een partijblad, 

maar meer dan dat De standpunten, voor
stellen en aktiviteiten van de VU komen in WIJ 
ruim aan bod, daarnaast probeert de redaktie 
een algemeen informatief opinieweekblad sa
men te stellen en zich op te werpen als het 
geweten van het demokratisch Vlaams-natio-
nalisme In de enquête onderzochten we 
middels verschillende vragen hoe de lezer 
zich verbonden voelt met de VU 

81,2% van de WIJ-lezers is lid van de VU, 
36,5% zelfs bestuurslid Uit tabel 3 Motivatie 
voor het WIJ-abonnement blijkt nog duidelij
ker dat de WIJ-lezer zich in belangrijke mate 
verbonden voelt met de Volksunie Vlaamse 
Vrije Demokraten De WIJ-lezer noemt steun 
voor de VUóe belangrijkste reden om zich te 
abonneren op WIJ Meer dan de helft van de 
lezers duiden ook als reden voor hun abon
nement aan dat ze lid zijn van de VUen dat ze 
op de hoogte willen blijven van de interne 
werking van de VU Het politiek opiniërende 
van IV/Jspeelt ook een belangrijke rol, net als 
de informatie over de Vlaamse beweging 
Minder belangrijke redenen zijn het bestuurs-
lidmaatschap, het algemeen informatief ka
rakter van WIJ, de lokale werking van de VU 
en de traditie 

Bijna 1 op vijf WIJ-lezers is geen lid van de 
VU Deze lezers vinden (zoals wel venwacht 
kon worden) meer dan gemiddeld dat WIJ 
teveel een VU-blad is (28,6%), dat WIJ de 
problemen van de VU teveel verdoezelt (46%) 

en dat WIJ teveel aandacht schenkt aan de 
plaatselijke partijwerking (20,63%) Ander
zijds vormt steun voorde VU voor de met-VU-
leden onder de WIJ-lezers een even belang
rijke reden om op WIJ geabonneerd te zijn 
dan dat voor de VU-leden geldt Daarom kan 

men het WIJ-abonnement van de niet-VU-
leden in de eerste plaats beschouwen als een 
„zacht lidmaatschap" men is geen lid van 
de VU, maar wil die partij toch steunen door 
een WIJ-abonnement 

(pdj) 

TABEL 3: MOTIVATIE VOOR HET WIJ-ABONNEMENT 

uit steun voor de VU 

als VU-lid 

Interne werking VU 

politiek opiniërende 

Vlaamse Beweging 

als VU-bestuursiid 

algemene informatie 

lokale werking VU 

uit traditie 

10 20 30 40 50 60 
% dat de reden heeft aangeduid 
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EEN WEEKBLAD VAN 39 FRANK ? 
De inhoudelijke opvolging van de lezersen

quête is de zaak van de redaktie. Meer en 
meer rijst ook de vraag hoe de toekomst van 
WIJ eruit moet zien als Vlaamsnationaal tijd
schrift. Enkele elementen spelen hierbij een 
belangrijke rol: het is een objektief gegeven 
dat de partij die het weekblad uitgeeft afkalft, 
nu al enkele verkiezingen na elkaar, en recent 
ook door de o'verloperij van enkele van haar 
nationale mandatarissen. Dit laatste betekent 
immers ook een financiële aderlating. 

PRIJS TE U\AG ~ 
Een tweede objektief gegeven is de veel te 

lage prijs voor WIJ. Een jaarabonnement kost 
momenteel 1.200 frank (of 25 frank per num
mer), dit is nauwelijks genoeg om de druk
kosten van WIJ te dekken. Ter vergelijking: 't 
Pallieterke kost 45 frank per nummer (zonder 
vierkleurenkaft, op krantenpapier, formaat 
oude WIJ en 16 biz. dik). Markant kost 50 
frank per nummer (ook zonder vierkleuren-
kaft, op krantenpapier, formaat oude WIJ en 
28 bIz.), Bladgroen, het „open ledenblad van 
Agaiev", ook al op formaat oude WIJ, 12 bIz. 
en zonder kleurenkaft, kost ook 25 frank per 
stuk. 

De abonnementsprijs van 1.200 frank voor 
WIJ geldt al zo'n tien jaar. Men kan zich 
afvragen of een prijsverhoging al niet veel 
langer doorgevoerd had moeten worden. Die 
vraag werd blijkbaar nooit dringend geacht 
toen het de partij (nog redelijk) goed voor de 
wind ging. Zelfs toen WIJ van krantenformaat 
overschakelde naar het magazine-formaat 
met vierkleurenkaft (hoeft het gezegd dat dit 
een veel kostelijker onderneming is) werd 
een prijsverhoging nooit echt ovenwogen. Nu 
is het echter geen geheim dat de VU moeilijke 
tijden beleeft, en elke frank moet twee keer 
omgedraaid worden vooraleer hij uitgegeven 
wordt. U raadt het al : plots valt het de 
partijverantwoordelijken op dat het weekblad 
van de partij zoveel kost. Er werd zelfs 
voorgesteld om WIJ i.p.v. wekelijks veertien
daags uit te geven, en de prijs te handhaven. 
De redaktie blijft het dagelijks bestuur ervan 
overtuigen dat dit geen goede beslissing zou 
zijn. Naast de vrees dat een eventuele halve
ring van de verschijningsfrekwentie wel eens 
een onomkeerbaar feit zou kunnen blijken, is 
de redaktie de mening toegedaan dat eerst 
alle andere mogelijkheden ernstig onder
zocht dienen te worden vooraleer er naar 
zo'n drastisch middel gegrepen wordt. 

De redaktie haalde volgende argumenten 
aan voor dit standpunt: ten eerste zou het wel 
als biezonder merkwaardig overkomen dat 
een partij die kampanje voert om haar overle
ven veilig te stellen (de „ik blijf'-kampanje) 
terzelfdertijd de frekwentie van het blad dat ze 

uitgeeft tot de helft terugbrengt. Dat zou 
bepaald kontradiktorisch klinken. 

WIJ bewees met deze „ik blijf'-kampanje 
als weekblad net het uitgelezen instrument te 
vormen om dergelijke kampanjes te onder
steunen naar de meest dichte VU-mensen; 
mandatarissen, kaderleden, leden, militanten 
en simpatizanten. Het zou een ongelooflijke 
handikap betekenen voor de partij als ze 
volgend verkiezingsjaar de ondersteuning 
van de bazis zou moeten verzorgen via een 
veertiendaags i.p.v. een weekblad. 

VEERTIENDAAGS ? ~ 
Tertio bekleedt WIJ als Vlaamsnationaal 

weekblad een biezondere plaats in het 
Vlaamse medialandschap. De VU heeft, in 
tegenstelling tot de klassieke partijen, geen 
dagblad om z'n overtuiging te helpen uitdra
gen. WIJ, zoals de slogan het zegt „uit tiet 
tiart van de Vlaamse opinie"zou deze funktie 
als veertiendaags blad veel minder kunnen 
ven/ullen. Net zoals de VU o.m. moet blijven 
om te verhinderen dat het Vlaams Blok gretig 
het Vlaamsnationalistisch erfdeel zou trach
ten in te pikken, moet WIJ wekelijks blijven 
om te verhinderen dat het gewicht van het 
Vlaamsnationalistisch gedachtengoed zoals 
dit geïnterpreteerd wordt door 't Pallieterke bij 
de flaminganten zou toenemen. 

Het is trouwens nuttig de vergelijking eens 
te maken met de weekbladen uit ekstreem-
linkse hoek: De Rode Vaan en Solidair voch-

ten/vechten niet voor niets als weekblad 
tegen de bierkaai van de verdwijning van het 
kommunisme. Hoeveel jaren bleef De Rode 
Vaan niet bestaan als weekblad, ondanks het 
feit dat er geen KP-parlementsleden meer 
waren? De wekelijkse verspreiding van het 
gedachtengoed van de partij werd er belang
rijker geacht dan het voortbestaan van de 
partij. 

Bovendien zou WIJ als veertiendaags blad 
z'n wekelijkse vermelding in het BRTN-Pers-
overzicht van donderdagochtend verliezen, 
en zou WIJ geen aanspraak (meer) kunnen 
maken op overheidsadvertenties of andere 
vormen van perssteun vanuit de Vlaamse 
eksekutieve. 

Tenslotte, zo wees de enqête uit, zou een 
veertiendaagse publikatie ingaan tegen de 
wensen van de lezers. Bijna 84% van de 
lezers is het met de redaktie eens dat weke
lijks de ideale verschijningsfrekwentie vormt 
voor WIJ (tegenover 14% veertiendaags en 
2% maandelijks). 

Rest het antwoord op de vraag welke 
kostprijs de WlJ-lezer dan wel bereid is voor 
WIJ te betalen. Bijna 90% van de lezers zou 
nog een abonnement nemen mocht het 
abonnementsgeld verhogen. Een dikke tien 
procent zegt dus zijn abonnement op als de 
prijs verhoogt. Van wie Ik blijf! zegt wil 34,5% 
tussen de 26 en de 30 frank betalen, 19,8% 
heeft voor WIJ wekelijks 31 tot 35 frank over, 
22% is bereid van 36 tot 40 frank te betalen, 
0,4% wil 41 elke week tot 45 frank ophoesten, 
19,4% zelfs 46 tot 50 frank en 3,9% meer dan 
50 frank. Q^ redaktie 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /3 

DE DIETSE NEDERLANDEN 

VOLKEN EN STATEN 

DE ZUIDELIJKSTE 
NEDERU\NDEN 

Als we de gebeurtenissen in Belgisch 
Vlaanderen al met opzienbarend vinden, wat 
dan gezegd van Frans-Vlaanderen "̂  Wat 
daar blijft gebeuren, is het resultaat van stille | 
werkers Te oordelen naar de lijst van men
sen die financiële steun verlenen aan het 
„Komitee voor Frans-Vlaanderen" en naar 
wat dit Komitee in zijn orgaan aan aktiviteiten 
vermeldt, zijn er dat meer dan men vermoedt 
Dat dit werk met aan de grote klok wordt 
gehangen, is maar goed ook Het waarborgt 
duurzaamheid en het maakte geen slapende 
honden wakker 

Een zenuwknooppunt in de aktie tot her
vernederlandsing van dit oude Dietse kern-
land IS het onderwijs Het blijft vooruitgaan, 
zowel in het vrije als in het officiële net 
Daarnaast komen er ook nog vrije leergan
gen bij, zo IS er in 1992 een door het KFV 
opgencht in Volkenngshove-Merkegem 

Reeds in 1991 zonden Frans-Vlamingen 
noodsignalen uit om er ons op te wijzen dat 
de BRTN-uitzendingen van hun televisie-ka
bel venwijderd waren ten voordele van een 
Spaans en een Italiaans programma (op 
verzoek van gastarbeiders) Verschillende le
den van de Vlaamse Raad spraken de Ge
meenschapsminister voor Kuituur hierover 
aan, ook in 1992, doch zonder resultaat De 
Franse overheid wijst er op dat Cenod-TV-
Citevision een private kabelmaatschapij is en 
schijnt er zich verder mets van aan te trekken 

De spoorverbindingen tussen Belgisch- en 
Frans-Vlaanderen blijven beperkt tot toeristi
sche seizoentreinen De NMBS schaft zelfs 
een aantal en/an af Het is met zeker dat een 
Vlaamse spoorwegmaatschappij dit even 
koudbloedig zou doen 

In apnl 1992 was het precies 315 jaren 
geleden dat Frankrijk het laatste gedeelte der 
zuidelijkste Nederlanden inpalmde Dit ge
beurde als gevolg van de slag bij Kassei, in 
feite in de vallei van de Pene-beek Louis XIV 
het toen een gedenkpenning slaan met als 
onderwerp „la Flandre subjugee" 

Zoals sedert vele jaren gebruikelijk, organi
seerde ook in 1992 het verdienstelijke Komi
tee van de Peene een zwijgende voettocht 
om dit verlies te herdenken 

Daarnaast wordt in Zuid-Vlaanderen, mis
schien meer dan in het zorgeloos geworden, 
aan de Franse greep ontsnapte Belgische 
Vlaanderen, veel dagwerk verricht klein
schalige werkjes die het Nederlandse karak
ter van de streek en meteen het Nederlandse 

De drie schepen van het Algemeen 
Nederlands Verbond simboliseren de 
drie Dietse delen waar Nederlands 
gesprol<en wordt. Voor het ANV, ont
staan in vorige eeuw, is inzet voor het 
Nederlands ook in Europa, een taak 
voor elke dag. 

volksbewustzijn van deze Franse staatsbur
gers versterken Een goed voorbeeld hiervan 
IS de groep EUVO (Europa der volkeren) Zij 
werd in 1990 gesticht met als bescheiden 
doel, het straatbeeld in Frans-Vlaanderen 
stap voor stap te ,,ven/laamsen" Sedertdien 
werden bijna honderd borden met de oor
spronkelijke benaming van hoeven, herber
gen, molens en straten aangebracht In 1992 
gaan VTB en ANWB achter deze aktie staan 

Midden oktober wordt in Kaaster een bord 
aangebracht op de kapel van de Drie Maag
den , met in den duik, maar openlijk, met de 
simpatie van het gemeentebestuur en van 
de FW uit het half-autonome Vlaanderen 

Alle baten helpen 
Al deze dingen en nog veel meer werden te 

berde gebracht, belicht, besproken en naar 
waarde geschat op de 45e Fransvlaamse 
Kultuurdag te Waregem Deze kultuurdagen 
vormen op zichzelf al een hoogst waardevolle 
bijdrage voor de stille strijd ter herovering van 
oud grensland 

DE NOORDELIJKE 
NEDERU\NDEN 

Het identiteitsbesef van de Noordnederlan
ders blijft zwak en smal, het geraakt bij zeer 
weinigen over de staatsgrenzen heen 

Een zeer verdienstelijke vereniging als het 
Algemeen Nederlands Verbond (ANV), in 

oorsprong trouwens een Vlaams initiatief uit 
de vonge eeuw, belegt op 13 januari te 's 
Hertogenbosch een degelijke konferentie 
over,,samenwerking van Nederland en Bel
gië in een verenigd Europa" Ruim 125 be
langstellenden dagen op en er worden be-
hartenswaardige gedachten naar voren ge
bracht Maar wat is de weerslag ervan op de 
openbare mening' 

Verleden jaar werd in dit overzicht vermeld 
dat de Nederlandse regering had afgezien 
van deelneming aan de wereldbekende 
„Frankfurter Buctimesse Deze heeft de ge
woonte, elk jaar een „Schwerzpunkt" te vor
men met een of ander land 

Nederland zag het dus met zitten, hoewel 
er reden genoeg bestaat om de Nederlandse 
letterkunde bekend te maken, zeker in Duits
land, waar men nog al te vaak het Nederlands 
als een soort afgedwaald Duits en dus nau
welijks als een kultuurtaal aanziet 

Maar onder de indruk van literaire en ande
re belangengroepen verandert de regering 
toch van mening 

De Vlaamse deelneming was nooit aan 
twijfel onderhevig Wel wordt die nu verzocht, 
evenveel in te brengen als de Noordneder-
landse (met driemaal meer inwoners) De 
hele deelneming zit aan de magere kant (45 
miljoen Bfr) en de uitgeverswereld wil er 
geen duit in steken 

En nu willen de Noordnederlanders ook 
nog de hele vormgeving tot zich trekken, 
hoewel de officiële titel luidt „Schwerpunkt 
Flanders und die Niederlande" 

Ietwat beter vlot de samenwerking op het 
stuk van schrijversbeurzen Noordnederland-
se schrijvers komen wel degelijk in aanmer
king voor toelagen vanuit de Vlaamse Ge
meenschap Ook de Noordnederlandse 
staatstoelagen staan voortaan voor Vlaamse 
schrijvers open 

Een dergelijke wisselwerking zal vanaf de 
zomer van 1993 ook mogelijk worden voor 
studenten m het hoger onderwijs 

De Engelse ziekte s\aai in het Noorden veel 
feller toe dan in het Zuiden 

Een door het mimstene van Ondenwijs 
opgenchte ad hoc kommissie sluit op 8 
januari hare werkzaamheden af met de aan
beveling, in de scholen de Nederlandse moe
dertaal door Engels te vervangen Het Neder
lands wordt dan tweede taal 

En ZIJ voegt er bij dat het met gewenst lijkt 
het statuuut van het Nederlands wettelijk vast 
te leggen 

Het lijkt wel op kulturele zelfmoord in 
groep 

Karel Jansegers 
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EKONOMISCHE KOLLABORATIE 
BLIJFT IN HET DUISTER 

Het jongste nummer van Bijdragen uitge
geven door het Navorsings- en Studiecen
trum voor de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog (nr. 15 - december 1992) 
bevat meerdere bijdragen gewijd aan nogal 
uiteenlopende ondenwerpen. Het is niet mo
gelijk ze allemaal te bespreken en daarom 
beperk ik mij tot het artikel van Geertrui 
Hofmans over de ekonomische kollaboratie, 
meer bepaald „De houding van de Groep de 
Launoit tijdens de tweede wereldoorlog". 

DUBBELZINNIG 
Baron (later graaf) Paul de Launo/f was een 

belangrijk personage, hij stond aan het hoofd 
van de belangrijkste industriële en financiële 
groep in België na de Société Générale (Bank 
van Brussel, Brufina, Gonfindus, e.a.). Tot dit 
imperium behoorde o.m. het grote staalbe
drijf SA d'Ougrée-Marihaye. 

Na de oorlog werd de Launoit ven/olgd 
wegens ekonomische kollaboratie, maar het 
dossier werd, zoals te venwachten, afgesloten 
met een ,,non-lieu". De zaak kwam dus nooit 
voor het gerecht. 

Reeds in 1974 verscheen in het Belgisch 
Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis van de 
hand van John Gillingham (U.C. Berkeley, 
USA) een studie: „The baron de Launoit: a 
case study in the „politics of production of 
Belgian industry during nazi occupation". Het 
was een van de zeldzame wetenschappelijke 
studies over de ekonomische kollaboratie en 
bevatte zeer intrigerende en bezwarende ge
gevens, alhoewel de persoon van de Launoit 
in een waas van dubbelzinnigheid gehuld 
was. 

Geertrui Hofmans heeft het onderwerp 
thans opnieuw ter studie genomen, min of 
meer om Gillingham te korrigeren en om tot 
een meer gematigd oordeel te komen. 

De zaak is echter erg ingewikkeld. Vooral 
door het ingewikkeld karakter van zekere 
transakties en van de relaties van de Launoit 
met de Duitsers, maar ook door de persoon 
van de Launoit, van wie men met weet wat zijn 
overtuiging was, wat hij beoogde, wanneer hij 
oprecht was. Zijn gedrag, zijn houding was 
wel erg dubbelzinnig. Hij steunde blijkbaar 
zowel nieuwe orde-bewegingen als verzets
bewegingen, hij kollaboreerde, maar beweer
de achteraf dat hij zoveel mogelijk afgeremd 
en gesaboteerd had. Allemaal erg ondoor
zichtig. De auteur schrijft zelfs: „Wij hebben 
de indruk dat de Launoit door zowel een 
„deutschfreundlich" als een „deutschfeind-

Graaf Paul de Launoit (links) van wie het ekonomisch kollaboratiedossier een 
„non-lieu" kreeg. Rechts Alexandre Galopin die „een zekere vorm" van 
ekonomische kollaboratie aanprees. (foto vuM-archief) 

lich" gelaat te tonen, zich voor beide mogelij
ke aflopen van de oorlog wilde indekken". 

Ik heb sterk de indruk dat de auteur zich 
hoofdzakelijk gesteund heeft op de verslagen 
van de door het gerecht aangestelde deskun
digen. Dit was wel het gemakkelijkst in dit 
zeer omvangrijk en ingewikkeld dossier. Ik 
stel mij echter vragen over de objektiviteit van 
deze deskundigen, over de mogelijkheid dat 
deze vatbaar waren voor beïnvloeding, over 
de vele middelen waarover een man als de 
Launoit beschikte om mensen te beïnvloe
den, naar zijn hand te stellen, onder druk te 
zetten. 

Het IS in mijnen hoofde niets meer dan een 
vermoeden, een uiting van wantrouwen, zon
der bewijzen, maar toch voldoende om kri
tisch te staan tegenover de verslagen van 

deskundigen, die grotelijks bijgedragen heb
ben tot de buitenvervolgmgstelling. 

De auteur poogt wel afstand te nemen, 
maar is zij daar ook toe in staat? Ik meen dat 
zij, hoe dan ook, in grote mate afhankelijk 
gebleven is van de gegevens verstrekt door 
de voornoemde deskundigen. 

GALOPIN 
Het is bv. twijfelachtig of de gegevens 

waarover de deskundigen konden beschik
ken in verband met produktiecijfers, in ver
band met leveringen aan en transakties met 
de Duitsers (de officiële gegevens) wel een 
realistisch en volledig beeld geven. 

23 WIJ - 4 MAART 1993 



ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Waarschijnlijk zijn er ook „zwarte markt"-
transakties geweest. De auteur uit een derge
lijke verdenking in verband met de zeer grote 
bedragen die de Launoit aan het Verzet zou 
geschonken hebben en de vraag naar de 
herkomst van deze enorme sommen. 

De auteur stelt vele vragen (ook vele die 
onbeantwoord blijven) in verband met het 
geruchtmakend akkoord dat op 9 september 
1940 ondertekend werd door de Société 
Commerciale d'Ougrée en de grote Duitse 
firma Otto Wolf (staalhandel) voor de oprich
ting van een gezamenlijke uitvoermaatschap-
pij {Eisenausfuhr Otto Wolff-Ougrée). Ik kan 
in deze recensie niet uitweiden over de voor
geschiedenis en de geschiedenis van dit 
toen berucht akkoord, zoals de auteur wel 
doet, om de betekenis ervan af te zwakken. 
Het ziet er naar uit (op grond van wat men 
weet) dat dit samenwerkingsverband niet 
veel zou uitgehaald hebben. 

Maar in verband met de omstandigheden 
waarin dit initiatief genomen werd (en waar
van men toen blijkbaar zeer veel venwachtte) 
moet m.i. venwezen worden naar een periode 
voor het tot stand komen van de zgn. ,,Galo-
pin-doctrine". 

Deze doctrine die een zekere vorm van 
ekonomische kollaboratie moest rechtvaardi
gen heeft slechts belang gekregen na ver
loop van tijd, toen men in industriële en 
kommerciële middens begon na te denken 
over strafbaarheid en verantwoordelijkheid. 

Er is na de kapitulatie een periode geweest 
waarin de industriëlen bereid waren zeer ver 
te gaan in de ekonomische samenwerking 

NIEUW ADRES 
Het Navorsings- en Studiecentrum 

voor de Gesctiiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog betrekt vanaf 1 maart een 
nieuw adres: Residence Palace (blok 
E), Wetstraat 155, 1040 Brussel 
02/287.48.11. Te bereiken via metro 
Schuman. 

Het Centrum beschikt ook over een 
leeszaal op het gelijkvloers van blok E, 
deze is vanaf 29 maart a.s. bruikbaar. 

Naast de Bijdragen, kostprijs 690fr., 
beschikt het Centrum ook over een 
halfmaandelijks (vernieuwd) Berichten-
blad dat gratis gestuurd wordt aan al 
wie er om verzoekt Het deelt mee over 
de lopende onderzoeken in het Cen
trum, de seminanes, de nieuwe aanwin
sten van het Centrum-archief, nieuwe 
uitgaven i.v.m. de WO II, enz. Het blad 
draagt de titel '30-'50, de periode van 
het lopend onderzoek. 

Geïnteresseerden richten zich via het 
nieuwe adres tot het Centrum. 

met Duitsland. Men herinnere zich ook de 
oproep van Hendrik de Man. Illustratief is het 
initiatief van de Gentse tekstielbaronnen. Zij 
stuurden een van hen naar het hoofdkwartier 
van rijksmaarschalk Goering in de buurt van 
Compiègne met een kostbare kristallen vaas 
als geschenk, met stalen van hun produkten 
en met een uitnodiging om hun fabrieken te 
bezoeken, met het doel bestellingen in de 
wacht te slepen voor de Luftwaffe. 

ONDOOR
GRONDELIJK 

Kenschetsend voor de toenmalige mentali
teit waren ook de circulaires van Hannecart 
aan de leden van het kartel van de cementin-
dustrie om de produktie op te drijven. De 
produktie van cement overschreed weldra 
merkelijk de vooroorlogse. Het CCI {Comité 
Central Industriel) verleende zijn medewer
king aan het organiseren door de Duitse 
overheid van de Warencentralen. Een voor
beeld daarvan is juist Sybelac (Syndicat bel-
ge de l'acier). In de motivering van de „non-
lieu" lezen wij o.m. „Attendu que sie la 
constitution hative de Sybelac dés les pre
mières semaines de l'occupation ennemie et 
sans attendre Ie retour d' exode d'un grand 
nombre de dirigeants... parait en principe 
regrettable, il echet néamoins de constater 
qu'elle recuillit ultérieurement l'approbation 
de la quasi totalité des usines intéressées..." 

Het is in deze kontekst dat de overeen
komst tussen de Société Commerciale d'Ou
grée en de Duitse firma Otto Wolff moet 
gesitueerd worden. De bedoeling was aan
vankelijk ongetwijfeld zoveel mogelijk afzet
markten te veroveren, zoveel mogelijk zaken 
te doen. Van een zoveel mogelijk beperken 
van de produktie was toen zeker geen spra
ke. 

De bijdrage van Geertrui Hofmans werpt 
geen nieuw licht op de ekonomische kollabo
ratie en op de politiek gevoerd door baron de 
Launoit. Te veel vragen blijven onbeant
woord, te veel blijft in het duister. Wat over
blijft is ongewisheid over de inzichten en 
bedoelingen van de Launoit, die een dubbel
zinnige figuur, een ondoorgrondelijk perso
nage blijft. Ongetwijfeld had hij grote ambities 
en heeft de auteur gelijk wanneer zij hem er 
van verdenkt de Société Générale te hebben 
willen verdringen van de eerste plaats. Gelijk 
ook wanneer zij de indruk heeft dat de man 
op twee paarden wedde en boven alles zijn 
belangen veilig wilde stellen, „zich voor bei
de mogelijke aflopen van de oorlog wilde 
indekken". 

F.v.d.Elst 

DEZE W E E K I N 
EEN DUBBELDIKKE 

Vasten voor Allah 
Voor alle moslims ter uereld is de ramadan begonnen Die 

\ aslenpenode drukt in de moslim-landen een andere 
%ertx)ndenheid uit dan onder islamieten bij ons De ramadan 

en de onderiiggende gevoelens \an de nKrfiammedanen, 
deze week in Knack 

Luikse affaire 
Onderzoeksrechter Véronique Ancia blijft doorspitten in de 

Agusta-affaire en andere dubieuze Luikse dossiers, die 
mogelijk verband houden mei de moord op André Cools De 
Wetstraat is op het ergste \oorbereid De stand \an zaken en 

de achtergronden, deze week m Knack 

Naar de Noordpool 
Russische poohwsersen Franse wereldreizigeis willen zaken 
doen Over een paar weken \ liegen ze met hun eerste gasten 

naar de Noondpool Een \ erkenning \ an hei a\ ontuur, \ ia 
No\ a Zembla, naar de noordelijkste stip \ an Rusland Bencht 

\an8IM5 N'B,de7£ week in Knack 

DOSSIER 

HET ERFGOED 

VAN DE MENSHEID 

laatste aflevering 

DE KELTEN 

Speciaal bouwen 
De filozofie van de badkamer, de aantrekkingskracht \ an 

tuintempeltjes, hei voordeel van bouwen met 
rekuperaliemaienaa! Dat en \eel schitterende womngen. deze 

week in het speciaal bouwnummer \ an Weekend Knack 

- Bijdragen 15. Uitg. Navorsings- en Studiecen
trum voor de Geschiedenis van de Tweede Oor
log. Wetstraat 155, 1040 Brussel. 690 fr. 

En verder 
• Een reportage aan hei front in Kroatië • Senes Hel einde 

van de Koude Oorlog (2) en Het land \ an Bill Qinton (4) • De 
Japanse ekonomie • Een tnbunaal voor ooriogs-misdadigers • 

Met in bijlage 

TXLENT 
de betere 

personeelsaanbiedingen 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

-H TELE KNACK (64 Mg.) 
ELKEWOENSDAr^ 

TE KOOP 
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„'T SCHELD" VERTELT 

I
N De Schelde, leven en dood van het 
vi/ater, wordt de kracht en de verloede
ring van de levensader van Antwerpen 
én Vlaanderen, door de eeuwen heen 
geëvokeerd. Toch is Leven en dood van 
het water geen kronologisch feitenover-
zicht, maar wel eeuwen kultuurgeschie-
denis in een notedop, met sprongen in 
tijd en ruimte. Historische, geografische, 
ekonomische en kulturele elementen 
worden in deze produktie samengesmol

ten tot een boeiend en visueel aantrekkelijk 
verhaal. 

Bij het ontstaan van de stroom zijn de 
goden Scaldis, Scalda en Scald de centrale 
figuren. Met die tipische bescheidenheid, de 
Sinjoren eigen, worden De Ganges, de Nijl, 
de Eufraat, de Tigris, de Amazone en ande
re rivieren, door auteur Jan Christiaens ten 
dienste van de Schelde gesteld. 

Na de goden komen de mensen. De 
mensen van Vlaanderen en de mensen uit 
heel Europa die via de Schelde in Vlaande
ren welvaart en welzijn komen zoeken. Hun 
levensverhaal van voor- en tegenspoed 
wordt bepaald door de Schelde. 

Vikingen en Norbertijnermonniken, bur
gers en soldaten uit de vier windstreken, 
polderboeren en schaatsers, visvrouwen en 
vrouwen van lichte zeden, zeelieden van 
alle slag, akrobaten en vuurspuwers, zaken-
lul en bankiers, gastarbeiders, snuffelpalen 
en donkere schimmen met gasmaskers be
volken afwisselend de scène, en zorgen 
voor een bont spektakel. Zij geven voortdu
rend knipoogjes naar de geschiedenis en 
de literatuur. 

Het ANZ wil met dit projekt uiteraard meer 
dan alleen maar show brengen. „De Schel
de, leven en dood van het water, wil een 
verhaal zijn, maar tegelijkertijd een pleidooi 
voor hernieuwde verbondenheid met onze 
levensstroom. Deze voorstelling wil dus ook 
de aanzet zijn tot een kritische bezinning 
over onze verantwoordelijkheid als mens in 
de zorg voor het water Water, bron van 
leven en rijkdom. Gisteren, vandaag en 
morgen. Welvaart en welzijn in een gezond 
milieu, het is geen utopie." Tot zover de 
organisatoren. 

WIE IS WIE? 
We zegden al dat Jan Chnstiaens de au

teur IS van het Scheldeprojekt. Christiaans 
bouwt zich sinds de jaren '50 een reputatie 
op, zowel met avantgardistische als volkse 
toneelstukken. Zijn Antwerpse trilogie De 

Parochie van Miserie, De Droom van Zotte 
Rik, en De Minerva door de KNS in een 
regie van Walter Tillemans, groeide uit tot 
een hoogtepunt van het vernieuwende 
volkstoneel. Ook nu weer regisseert Walter 
Tillemans, hopelijk werpt hun samenwerking 
opnieuw dezelfde vruchten af. 

Wannes Van de Velde en Walter Heynen, 
die ook reeds jarenlang samenwerken, zor
gen voor de muziek, Albert Szukalski en 
Toon Van Ishoven voor de scenografie. 
Christine Collin bedacht de kostuums, ter
wijl Mark Bogaerts de choreografie op punt 
zet. Tussen de namen van de akteurs vallen 
vooral die op van Frank Aendenboom, Ju
lienne De Bruyn, Herbert Flack, Dirk Lavry-
sen en Roger van Kerpel. Willem Hou-
brechts doet de artistieke koördinatie. 

OoH al gehoord van een „multi
mediaal spektakel"? Wel, het Al
gemeen Nederlands Zangver
bond (ANZ) pakt binnenkort uit 
met zo'n ding. 
Een multimediaal spektakel is, zo 
verzekert men ons, een teater-
produktie waarbij toneel, dans, 
liederen en video worden samen
gebracht tot één spetterende 
show. „Ah, de aankondiging van 
het Zangfeestprogramma ?", 
denkt u nu. Maar, zoals het ANZ 
onlangs nog in haar beleidsver
klaring onderstreepte, het ver
bond heeft altijd al meer in petto 
gehad dan enkel het jaarlijkse 
zangfeest. 
Het gaat hier echter om het 
nieuwste produkt van het ANZ 
i.s.m. het KNS-Raamteater: De 
Schelde, leven en dood van het 
water, en dat belooft een multi
mediaal festijn te worden. 

PRAKTISCH 
De wereldkreatie van De Schelde, leven 

en dood van het water is de eerste produk
tie van het ensemble KNS-Raamteater in de 
volledig gerestaureerde Bourla-schouwburg. 
De Bourla-schouwburg, jarenlang door 
sloopplannen bedreigd, is het oudste opera-
en teatergebouw van Vlaanderen. 

De première gaat door op zaterdag 24 
april om 20 uur. De ovenge voorstellingen 
lopen tot zondag 9 mei, elke dag behalve 

maandag en dinsdag, telkens om 20 uur. 
De zondag- en schoolvoorstellingen vangen 
aan om 15 uur. 

U kan erin voor 200, 300, 350, 500 en 600 
frank. Kaarten bestellen en reserveren kan u 
op het nummer 03/231.07.50, elke dag (be
halve maandag) tussen 11 en 16 uur. 

Groepen kunnen bij het afnemen van 
meer dan 50 kaarten rangverhoging beko
men. 

Voor de begoede klasse zijn eksklusieve 
plaatsen in lukseloges voorzien, champoe-
per binnen handbereik. Dit blasé VIP-gedoe 
is echter niet aan ons besteed, maar wie er 
toch zin in heeft kan zich wenden tot alge
meen organisatorisch koördinator Rob 
Eykens op het nummer 03/237.96.43 of 
237.93.92, 

WATERBOEK 
Naar aanleiding van het Scheldeprojekt 

verschijnt er ook een boek onder de titel 
Water Het moet een degelijk wetenschap
pelijk verantwoord kijk- en leesboek wor
den, en bovendien een origineel kunstboek, 
voorzien van 25 pagina's „Waterkunst- en 
poëzie". In het boek wordt tevens het spek
takel in de Bourla-schouwburg toegelicht. 

De eindredaktie van dit boek is in handen 
van Wim Offeciers, een aantal vooraan
staande waterdeskundige professoren leve
ren wetenschappelijke bijdragen. 

Het boek telt 112 pagina's en kost 995 fr. 
Vanaf begin april is het te verkrijgen bij het 
ANZ en de KNS, in augustus komt Water 
ook in de boekhandel. U kan het boek, 
voorzien van een uitneembaar programma, 
ook kopen in de Bourla-schouwburg naar 
aanleiding van de voortselling Schelde, le
ven en dood van een water 

(ts) 
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TENTOONSTELLING 

EDWARD HOPPER 

Licht aan twee lichten (Light at two lights). 

Edward Hopper werd op 22 juli 1882 als 
zoon van Garrett Henry Hopper en Elisabeth 
Griffiths Smith-Hopper in Nyack, New York 
geboren. 

In de periode 1899-1900,na beëindiging 
van zijn studies aan de High School, volgde 
hij lessen als illustrator in de reklameafdeling 
van de Newyorkse kunstakademie. De zes 
volgende jaren zette hij deze illustratiestudie 
verder, gekombineerd met een bekwaming in 
de schilderkunst. Hij werd leerling bij de 
kunstschilders Robert Henri en Kenneth Hay
es Miller. 

ALLE STATEN 
In 1906 onderneemt hij een Europareis, die 

hem in Engeland, Nederland, Duitsland en 
België brengt. De meeste tijd brengt hij in 
Parijs door. Twee jaar later vestigt Hopper 
zich in New York en werkt er als reklameteke-
naar en illustrator. Sporadisch schildert hij 
ook. In hetzelfde jaar 1908 heeft hij zijn eerste 
tentoonstelling, samen met andere leerlingen 
van Henn. 

Tijdens een tweede Europareis, in 1909, 
vertoeft Edward Hopper voornamelijk in Pa
rijs. Het volgende jaar bezoekt hij ook Spanje. 

In 1912 schildert hij te Gloucester, Massa
chusetts, later in Ogunquit, Maine. Vanaf 
1915 begint Hopper ook te etsen. De eerst
volgende acht jaar zullen er zo'n vijftigtal 
etsen ontstaan. In 1916 brengt hij de zomer al 
schilderend door in Monhegan, Maine. 

Zijn eerste solo-tentoonstelling heeft in 
1920 plaats, in de Whitney Studio Club, met 
olieverfschilderijen van Parijs. Twee jaar later 
stelt hij hier weer tentoon met karikaturen. 

Vanaf 1923 begint Hopper ook te akwarel-
leren. Het volgende jaar heeft hij reeds een 
tentoonstelling, het is ook het jaar van zijn 
huwelijk met Josephine Verstille Nivison (Jo 
N. Hopper). 

Hopper werkt gestaag verder in diverse 
technieken en stelt her en der in de Verenigde 
Staten ten loon. In 1933 heeft hij zijn eerste 
retrospektieve tentoonstelling in The Mu
seum of Modern Art in New York. Hij koopt 
land in South Truro, Massachusetts, en 
bouwt er een zomerhuis, waar hij voorlopig 
iedere zomer doorbrengt. In dezelfde periode 

maakt hij ook uitgebreide reizen met de auto 
door Kanada en de staat Maine. 

In 1934 stelt hij ten toon in de Arts Club van 
Chicago en reist hij uitgebreid door de staten 
Colorado, Utah, Nevada, Californië, Oregon 
en Wyoming. 

Vanaf 1935 begint zijn algemene publiek-
serkenning en zijn vereremerking met allerlei 
officiële prijzen en onderscheidingen. Na rei
zen door Mexiko en zijn lidmaatschap van het 
National Institute of Arts & Letters, krijgt 
Edward Hopper in 1950 enkele belangrijke 
retrospektieve tentoonstellingen in de VS. 

In 1952 wordt hij geselekteerd als één van 
de vier vertegenwoordigers van de VSA voor 
de Biënnale van Venetië. Hij wordt ook Doc
tor of Fine Arts bij het Art Institute of Chicago 
en Doctor of Letters van de Rutgers Universi
ty, in 1953. 

Een mijlpaal in zijn reputatie, vooral bij 
kritici en kollega's, ook bij avant-gardistische 
kunstenaars, werd de retrospektieve van zijn 
werk aan het Whitney Museum te New York, 
in 1964. In 1967 vertegenwoordigt hij de VSA 
op de Biënnale van Sao Paulo, naast verte
genwoordigers van de American scene en de 
Pop Art. 
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Op 15 mei van dat jaar overlijdt Edward 
Hopper in zijn Newyorks atelier, een jaar later 
sterft ook zijn weduwe. 

EEN EUROPEES 
ASPEKT 

Voor Europese kijkers is de kunst van 
Edward Hopper vaak de bevestiging van hun 
visie op Amerika. Bekorend aan deze kunste
naar is niet zo zeer één bepaalde, tipiscti 
Amerikaanse stijl, die hij zou vertegenwoordi
gen, maar veeleer de afgebeelde tema's in 
zijn oeuvre. Het gaat hierbij telkens om een 
realistische precisie met een vervreemdend 
effekt, waartiij vooral het verval van het mo
derne leven benadrukt wordt. Dit nieuw rea
lisme van Hopper geldt als de tegenpool van 
het abstrakt ekspressionisme van Jackson 
Pollock en konsoorten. Beide polen kunnen 
echter beschouwd worden als de uitingen 
van Amerikaans individualisme en artistieke 
integriteit. 

Hoppers realisme is niet zo maar de naakte 
weergave van de alledaagse werkelijkheid. 
Het is zo geschilderd, dat er in feite telkens 
een bepaald onwerkelijkheid van uitstraalt. 
Zo verwijzen zijn landschappen naar archeti-
pische voorstellingen, in de konfrontatie van 
mens en natuur, aan de grens van de bescha
ving. 

Kenmerkend is ontegensprekelijk zijn ma
nie voor de afbeelding van wegen, spoorweg
overgangen, vuurtorens, de eigen woning, 
treincoupés en kale interieurs. Zo gaat vanuit 
vele Hopperdoeken een sfeer van verstarring 
en beperking uit. De blik vanuit geopende 
ramen toont eigenlijk veel meer het niet-
zichtbare, het niet-afgebeelde en leidt aldus 
naar een bewuste omkering van het konkreet 
geschilderde tema. 

In het oeuvre van Hopper kan dit ook 
verkeren naar binnen toe, tot een „interieur 
paysage", waarbij licht en lucht het geschil
derde interieur beademen en sfeen/ol verle
vendigen. Men kan bij Hopper spreken van 
een zekere psiciiologlsering. De realistische 
weergave, die omgezet wordt in een per
soonijk ontwerp van een gekodeerd tekensis-
teem, waarbij de bewust-konkrete waarne
ming omgebogen wordt tot een onbewust-
surreële observatie. 

In dit verband kunnen zeker verbindingslij
nen getrokken worden naar de verlaten wer
kelijkheid en de lege metafisische pleinen 
van De Chirico, naar de maanbelichte jungle
toestanden bij Max Ernst, wat vervreemden
de lichteffekten naar de Noor Edvard Munch. 

Zowel in de ontwikkeling van zijn persoon
lijk leven, als in de evolutie van zijn artistiek-
kreatieve bloei, zijn nooit grote schokken, 
keerpunten of revolutionaire gebeurtenissen 
te ontwaren. Met een rustige beheersing 
houdt Hopper beide kordaat in de hand. 
Slechts af en toe verraden karikaturen en 

tekeningen bepaalde psichische spannin
gen. 

Hopper lost dit blijkbaar telkens op met een 
dosis gezonde humor of door een zekere 
fiksering op zijn eigen vrouw, die trouwens 
opvallend in zijn oeuvre aanwezig is. Zijn 
echtgenote Jo coactite trouwens de loop
baan van haar man en was zelf als schilderes 
aktief. 

De polariteit in zijn werk tussen natuur en 
kultur, loopt er als een rode draad doorheen. 
Schildertechnisch valt vooral de lichtinval en 
effektenrijkdom en/an op. Tipisch wellicht in 
dit verband is zijn uitspraak: „Misschien ben 
ik niet erg menselijk. Het was mijn bedoeling 
om zonlicht op een huismuur te schilderen." 

Naast zijn natuurlandschappen, stadsge
zichten en interieurs, vallen zeker zijn subtiele 
vrouwelijke naakten op; het zijn vaak indrin
gende afbeeldingen, met een obsessief of 
onmiskenbaar voyeuristisch karakter. Het zijn 
alleszins psichologisch suggestieve doeken. 

DE NIEUWE WERELD 
De Amerikaanse natuurschilderijen van Ed

ward Hopper, nog geschilderd in een impres
sionistische techniek, krijgen ontegenspreke
lijk meer dinamiek en ekspressiviteit. De 
grenzen tussen licht en schaduw, water en 
land worden scherper. Het koloriet is sterk en 
kontrastrijk en opvallend aangebracht. Ver
der kenmerken ze zich door een uitgesom-
ken perspektief. 

Detail van Mensen in de zon (People 
in the sun). 

De schilderijen van de Nieuwe wereia 
haken duidelijk in op de moderne bescha
ving: auto en trein krijgen nu een centrale 
betekenis, in veelzeggende variaties. Hopper 
beeldt nu ervaringen uit, die ieder individu in 
de Nieuwe Wereld kan ondergaan. 

De zichtbare tekenen van de beschaving 
krijgen in het werk van Hopper een simboli-
sche geladenheid mee. Opvallend daarbij is 
echter zijn humoristische invulling, onder an
dere geïllustreerd met bepaalde etalage- en 
reklameteksten, die in zijn ,,realistische kon-
stellaties" geïntegreerd worden. Daaruit ont
staat niet zelden een ironische kontradiktie en 
duidelijk interpretatieve visie van de kunste
naar. 

Dit ambivalente,.verisme" van Hopper kan 
gezien worden als een voorteken van het 
fotorealisme van bijvoorbeeld Richard Estes 
en kompanen. 

Hopper rekonstrueert aldus vaak een on
bevooroordeeld plezier in de tekenen van de 
moderne beschaving, zoals ze traditioneel 
ervaren worden door Europese reizigers in 
de VSA. 

• * * 

Edward Hopper is een heel aparte verschij
ning in de moderne kunst. Zijn weinig spekta-
kulaire levensloop en zijn rustige artistieke 
ontwikkeling zijn er waarschijnlijk mede-oor
zaak van, dat de ruimere belangstelling van
wege het bredere publiek, niet in eerste 
instantie op zijn eigenzinnig en karakteristiek 
werk getrokken werd. 

Tentoonstellingen van Hopper waren tot 
dusver op het Europese kontinent eerder de 
uitzondering. Pas vorig jaar vestigde het 
Folkwangmuseum van de stad Essen voor 
een ruime konfrontatie van de karakteristieke 
Hopper-schilderijen met hedendaagse foto
grafen. 

Het is dan ook een unieke gelegenheid, dat 
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
erin geslaagd is om deze ruime Hopper-
selektie vanuit de vaste verzameling van het 
Whitney Museum voor Amerikaanse Kunst, 
binnen haar muren te halen. 

Deze tentoonstelling is zeker de verplaat
sing naar Brussel waard. Hopper brengt nu 
eenmaal zeer verstaanbare, mooi kunst 
voort, uiterst geschikt voor mijmerende ob-
sen/atie en individuele vrije interpretatie. 

Aanbevolen dus I 

Dirk Stappaerts 

- Edward Hopper (1882-1967) in het 
Paleis voor Sclione Kunsten te Brussel 
(Koningsstraat 10 of voor groepen ingang 
via Ravensteinstraat 23). Tot 23 mei 1993. 
Van 10 tot 17U.45. Gesloten op maandag. 
Toegangsprijs: 250 fr., groepen en senio
ren 200 fr., studenten 150 fr., schooigroe-
pen en jongeren 80 fr. Kataiogus beschik
baar. Via NMBS gekomb. trein-toegangsti-
cket. Info: 02/507.84.80. 
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VLAAMS KAMERORKEST 
EN VIOLIST AUGUSTINDUMAY: 
MUZE PRIMEERT 

Heeft Nigel Kennedy, de roemruchte non-
konformist Vivaldi's Vier seizoenen uitgevon
den? Il< denk van niet. Hebben sommige 
regisseurs de enige autentieke Mozart ont
dekt als ze in zijn opera Figaro's bruiloft het 
vî ankelen van de adel suggereren door een 
scheefgezakte tuinstoel ? Ik geloof het niet. Is 
het Nieuwjaarskoncert vanuit Wenen zo uniek 
omdat het orkest onder leiding staat van 
Ricardo Muti die meer oog heeft voor de 
kamera en zijn eigen ego dan voor zijn orkest 
en voor de muziek van Strauss? Ik ben 
overtuigd van niet. Wat de bedoeling is van 
deze lange aanloop ? Aan te tonen dat musici 
zonder sterallures en kultus van het ik best 
honderden mensen kunnen begeesteren. 

Dat hebben het Vlaams Kamerorkest o.l.v. 
zijn artistiek direkteur Walter Proost en de 
Franse violist Augustin Dumay bewezen tij
dens hun derde abonnementskoncert in de 
Antwerpsse Elisabethzaal. 

Wat de ouverture tot Mozarts Toverfluit 
betreft vera/acht je dat het orkest iets van de 
geest van het sprookje zal overbrengen en 
iets van de simboliek en het misterie van de 
broederschap die vrijmetselarij heet. Die twee 
facetten waren er, en de klank was - afge
zien van een slordige inzet door de violen -
gaaf, welluidend, en wat meer is, helemaal in 
de lijn van wat Mozarts essentie uitmaakt: de 
gulden middenweg met een ondertoon van 
weemoed. 

LEVENSGENOT 

Saint-Saëns is een echte Fransman. Geen 
al te heftige emoties, geen al te felle harts
tocht, muziek die rustig voorkabbelt, ge
maakt van fluweel en satijn, een vleugje 
poëzie maar met de geur van salons. Augus
tin Dumay speelt zijn derde vioolkoncert. Je 
bent een grote meneer als je je luisteraars in 
de ban kan houden. En dat doet de Frans
man, niet zozeer doordat hij op een Stradiva-
rius speelt, maar door zijn persoonlijkheid die 
het orkest op sleeptouw neemt, en door zijn 
temperament dat moeiteloos overstapt van 
intiem naar bruisend, en van viriel naar ele
gant. Ik geniet vooral van de cantilene die me 
herinnert aan de muzikale poëzie van Gezel-
Ie, de serene dialoog tussen viool en hobo, 

en een glimp van passie die opduikt in het 
slotdeel en die gedachten oproept aan het 
zigeunenwijsje in Brahms' vioolkoncert. 

Schuberts negende simfonie, „de grote", 
heeft haar bijnaam niet gestolen. Je hoort er 
de bronnen opborrelen maar overziet de 
grille loop van de meanders niet. Je kan er 
het etiket waterval op kleven of spinsel van 
draden. Het is net alsof de toen éénendertig-
jarige komponist voor zijn tafel is gaan zitten 
en een stroom van motieven en tema's op 
zich heeft laten afkomen. 

Dirigent Walter Proost heeft geen andere 
keuze dan van bloemen en struiken en bo
men een bos en van draden een weefsel te 

BEELDSPRAAK 

maken. En dat kan je alleen bereiken door 
stuwkracht en het spannen van een hemel
hoog. Volkse deuntjes, dansen, gemijmer, en 
sporen uit de natuur (die me af en toe aan 
Dvorak of Smetana herinneren), spelen hun 
rol. 

Maar het geheel is eeen prachtig bouw
werk dat in zijn grilligheid en zijn spontane'iteit 
niets heeft van een zwanezang, integendeel, 
Walter Proost maakt van deze hemelse leng
tes, zoals Schumann het werk noemde, een 
lied dat zindert van levensgenot en musiceer-
vreugde. 

WDB 
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UITSTAP 

GENIETEN TUSSEN MAAS EN ARDENNEN 
Vlamingen vertoeven graag in de Waalse 

Ardennen, dezer dagen wordt dat vooral 
bewezen door hun massale aanwezigheid op 
de ski- en langlaufpistes in de provincies 
Luik, Luksemburg en Namen. Maar eigenlijk 
kun je hen er het hele jaar door aantreffen: 
wandelend, zwemmend, kamperend, vis
send, tafelend, klimmend, kruipend, nik
send... 

En dan hebben wij het nog niet gehad over 
de ontelbare Ollanders I 

Ardenne etMeuse Tourisme, dat het toeris
tisch beleid van deze drie provincies uitzet en 
koördineert, speelt wat graag in op die „bui
tenlandse" aanwezigheid o.m. door de uitga
ve van een toeristische kaart van het gebied, 
een overzicht van al de akkomodatie voor ski, 
langlauf, slede en sneeuwscooter, een (over
wegend Franstalige) hotel-restaurantgids en 
een (Nederlandstalig) aanbod van 6 Wandel
rally's. 

~T" 

± 70 SNEEUWDAGEN 
De informatie over de wintersporten is 

Nederlandstalig en bevat naast een kaart ook 
de vermelding van 12 plaatsen voor alpijns-
skiën, 80 plaatsen voor langlauf en 13 plaat
sen voor rodelen, slee- en sneeuwscooter-
pret. 

De Ardennen genieten jaarlijks 40 tot 75 
sneeuwdagen, vaak tot een stuk in maart. Er 
zijn 8 skigebieden waarvan 4 noord-oostelijk 
gelegen zijn en over de meeste skipistes en 
langlaufmogelijkheden beschikken: de Hoge 
Venen/Duits-Oost-België, Spa/Francor-
champs/Trois-Ponts, Vielsalm en Baraque de 
Fraiture/Plateau des Tailles. De 4 andere 
liggen zuidelijk: Libramont/Champlon/St.-
Hubert, Plateau de Bastogne, La Croix-Scail-
le en Aniier/Martelange. 

Als het weer nog wat meewil kan op deze 
en ander plaatsen ook genoten worden van 
wandelingen op Kanadese sneeuwschoe-
nen, sleeën getrokken door paarden en ren-
wedstrijden met sledehonden. 

RALLY'S 
Over de rally's-wandelzoektochten willen 

wij het even hebben. Ardenne et Meuse stelt 
een reeks van 6 permanente en gratis wan
delzoektochten voor variërend van 8 tot 13 
km lang. De parkoers slingeren langs de 

prachtigste landschappen en door de mooi
ste dorpjes en steden, zij kunnen tussen 11 
april (pasen) en 17 oktober '93 gelopen 
worden en staan in een brochure beschreven 
gevolgd van een antwoordformulier met tel
kens 25 vragen. 

Aan de wandelrally's zijn 250 prijzen ver
bonden. Van de 1ste tot de 125ste plaats een 
royale daguitstap voor 2 met o.a. een boot
tocht op de Maas, een treinritje, een maaltijd 
met streekspeciallteiten, een bezoek aan een 
mijn en een busrit. Van de 126ste tot de 
250ste prijs telkens twee ingangskaarten 
voor een toeristische attraktie. 

Vertrekplaatsen zijn in Luik: Malmedy en 
Sy-Vieuxville, in Luksemburg: Hotton-sur-
Ourthe en Virion, in Namen: Godinne en 
Mariembourg. 

Het spreekt vanzelf dat de provinciale en 
plaatselijke Diensten voor Toerisme ook in
formatie verstrekken over hun provincie, 
streek of stad, dat doen ze doorgaans in 
perfekt Nederlands. Hun adressen staan in 
de hotel-restaurantgids Tables d'Ardenne et 
Meuse. 

(mvl) 

- Het Informatiepakket, een handig metalen 
meetlatje (20cm) inbegrepen, ontvangt u na het 
storten of sturen van tOOfr. (port inbegr.) op 
rek.nr. 068-2151494-61 aan Ardenne et Meuse 
Tourisme, postbus 11 in 6980 La Roche. 

10 GRATIS 
INFOPAKKEÏÏEN 

Dank zij de bereidwilligheid van Ar
denne et Meuse Tourisme kunnen 10 
WIJ-lezers een informatiepakket over de 
Waalse Ardennen gratis ontvangen. 

Zij moeten dan wel een (gele) brief
kaart met naam en volledig adres sturen 
naar WIJ, Barrikadenplein 12 in 1000 
Brussel. Faxen kan ook: 02/217.35.10 
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VREUGDE EN VERDRIET 
OP 15 KM AFSTAND... 

V
ORIGE week plaatste lands
kampioen Zellik zich als eer
ste Belgische klub voor de fi
naleronde van de Europese 
beker voor landskampioenen. 
Grote vreugde en rechtmatige 
trots in de deelgemeente van 
Asse. De toekomst schijnt te 
stralen. Sportief groeit de 
ploeg nog voortdurend en 
hoofdsponsor Theo Maes w/il 

best nog wat meer investeren opdat de klub 
ook internationaal nog hoger zou kunnen 
mikken. Niets kan voorlopig stuk. Dat be
grepen we uit het desbetreffende inten/iew 
in „Wat is er van de sport?" op Radio 1. De 
bestuurders van Zellik praten eigenlijk over 
verschillende volleybalwerelden. De hunne 
en die van de anderen die blijkbaar niet zo 
snel evolueert, groeit, kommerclaliseert. Het 
liedje is in de sportwereld van vandaag in 
korte tijd een „evergreen" geworden. 

HOUTHUYS ^ 
Voorzichtigheid blijft nochtans in alle om

standigheden geboden. Het volstaat vijftien 
kilometer verder te kijken dan de neus lang 
is. Daar volleybalt voorlopig nog het eens zo 
benijde Lennik. Ook die klub scheen voor 
enkele jaren van graniet. De sponsors ver
drongen elkaar op de stoep. De Belgische 
Spoorwegen ondersteunden mild een klub 
uit een landelijke gemeente waar (gelukkig) 
in geen velden of wegen een... station te 
bespeuren viel. Lennik was een semi-politie-
ke klub. Jef Houthuys van het ACV had er 
zijn hart aan verpand en hij hoefde slechts 
met de vingers te knippen om de sponsors 
in het gelid te krijgen. Maar Jef is inmiddels 
gestorven en geleidelijk aan brokkelde de 
(onnatuurlijke) steun aan Lennik af. De ge
volgen lieten zich raden. Vandaag verkeert 
de klub in hoge financiële nood. Het failliet 
dreigt. 

De spelers van Lennik stonden vorig 
weekend in j je finale van de Beker van 
België. Ze hadden daaromtrent een akkoord 
bereikt met de vereffenaars van de klub die 
hen desondanks niet konden waarborgen 
dat ze ooit één frank zouden zien van de 
achterstallige wedden en premies... De spe
lers kozen eieren voor hun geld. Ze moe(s-
)ten hun kommerciële waarde op peil hou
den m het vooruitzicht van een mogelijk 
lukratieve transfer. 

Lennik is het zoveelste bewijs dat de fi-
nancieringsstrukturen van sportklubs van
daag meer dan ooit onbetrouwbaar zijn ge
worden. De overigens simpatieke vereniging 
uit het Pajottenland is niet het eerste en 
zeker ook niet het laatste slachtoffer... 

FIGUUR 
Theo Maes van de gelijknamige brouwerij 

neemt in ons sportbestel een aparte plaats 
in. Destijds gold hij als de beschermheer en 
voedsten/ader van... Jean-Marie Raff. Jaren 
al houdt hij basketklub Racing Mechelen de 
hand boven het hoofd. Hij behaalde met die 
vereniging binnenlands een aantal merk
waardige suksessen, verklaarde zich bereid 
zwaardere inspanningen te leveren opdat 
zijn Racing ook internationaal zou meetellen 
maar voorlopig vielen de desbetreffende re
sultaten danig tegen. Waarom? Omdat Ra
cing in België koning éénoog is in het rijk 
der blinden. Oostende is fel teruggevallen 

Vreugde en verdriet liggen in de 
sport dicht bij elkaar. Dat is ge
weten. In het volleybal kunnen 
vijftien kilometer twee totaal ver
schillende werelden scheiden... 

en Castors Braine, Charleroi en andere ok-
kasionele belagers wegen veel te licht om 
Racing in kompetitiewedstrijden blijvend te 
bedreigen. Racing mist binnenlands echte 
tegenstand en vooral daardoor wordt de 
doorbraak in het buitenland afgeremd. Kon-
kurrentie maakt sporters en sportklubs ster
ker. Alleenheerschappij verzwakt. Dat is het 
probleem. 

Eric Struelens, aangezien voor 's lands 
beste basketter, heeft begrepen. Hij zegt dat 
Racing een schitterende klub is, dat hij het 
er best naar zijn zin heeft maar... Dat hij 
toch graag naar het buitenland wil nu de 
Europese grenzen werden geslecht. Om 
zichzelf verder te kunnen ontwikkelen, om 
sterkere tegenstanders te ontmoeten, om 
meer te verdedigen. 

Willen sponsors daaraan denken wanneer 
zij klubs met financiële middelen boven het 
nationale gemiddelde tillen ? Vroeger bouw
den sportklubs hun tempels of titels op ste
viger fundamenten die ze zelf aanlegden via 
vooral de toeschouwersrecettes. Het verlan-

Lennik-kapitein Van Meerbeeck kan 
nog juichen. (foto vum) 

gen naar meer heeft veel zekerheden onder
graven. Vooral in de zaalsporten waar de 
direkte inkomsten nooit nog meer dan 40 
percent van de budgetten vertegenwoordi
gen. 

In ekonomisch moeilijke tijden, en van
daag beleven we die, willen er dan nog wel 
eens ongelukken gebeuren. Niet enkel in 
België trouwens. Ook in de Italiaanse sport
wereld wankelen er vele tronen. Ook daar 
worden de zaalsporters, en dan vooral de 
vrouwelijke, de eerste slachtoffers maar ze 
zullen vermoedelijk niet lang meer alleen 
blijven. Zelfs rond het imperium van Berlus
coni worden steeds meer vragen gesteld. 

Flandrien 
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MONUMENTEN 
VOOR DE SPORTGESCHIEDENIS 

De ziekten van deze tijd hebben in de 
voorbije vi/eken tw/ee monumenten van de 
sportgeschiedenis neergehaald Eerst over
leed Arthur Ashe aan aids, daarna stierf 
Bobby Moore aan kanker Tweemaal stond 
ons sporthart stil 

ZWARTE PAREL ^ 
Arthur Ashe was een tenniskampioen met 

zeldzame klasse Hij was een zwarte sport-
kampioen met stijl en allure Zowel menselijk 
als sportief Op de courts straalde hij rust en 
waardigheid uit Hij was een model van fair-
play Hl] won de Open Amenkaanse en Aus
tralische Kampioenschappen en hij zegevier
de op Wimbledon Hij speelde negenentwin
tig Daviscupwedstrijden en werd meervoudig 
kampioen van de Verenigde Staten Hij was 
ook de ontdekker van Yannick Noah 

Ashe was de sportambassadeur van de 
zwarte bevolking van de States en Afrika 
Hl] speelde tennis in Zuid-Afrika in de hoog
dagen van de apartheid Altijd en overal bleef 
hl] zichzelf HIJ werd aidslijder toen hij bij een 
tweede hartoperatie besmet bloed kreeg toe
gediend Verschnkkelijk 

Ashe droeg zijn ziekte met waardigheid, 
stichtte de Arthur Ashe Foundation ter bestrij
ding van aids en verzamelde fondsen voor 
onderzoek van de ziekte Ashe was de zwarte 
parel van een circuit dat er in die jaren 
letterlijk en figuurlijk wit uitzag Hij doorbrak 
de taboes met zeldzame morele kracht, met 
grote intelligentie en met verfijnd talent Hij 
werd negenenveertig 

HET KON NIET 
Racing Genk-Anderlecht moet worden her-

speeld en in het Vanden Stockstadion kan 
men daar met mee lachen Om begrijpelijke 
redenen De klub moet opdraaien voor een 
tekortkoming van een scheidsrechter Dat is 
redelijk straffe koffie 

Onze mening is gekend nadat het 
Scheidsrechterkomitee de fout had toegege
ven was geen andere uitkomst meer moge
lijk Waarmee we met zeggen dat we het 
honderd percent eens zijn met de gang van 
zaken We hebben al herhaaldelijk gepleit 
voor een andere instelling bij klubs, bestuur
ders, trainers, spelers Refs zijn ook maar 
mensen en kunnen zich bijgevolg vergissen 
Wanneer men elke scheidsrechterlijke beslis-

„HEILIGE" 
GENTLEMAN 

Engeland treurde vorige week om het plot
se afsterven van Bobby Moore, de legendari
sche aanvoerder van het voetbalteam dat in 
1966 voor eigen volk wereldkampioen werd 
De finale van die Mundial blijft een hoofdstuk 
apart in de geschiedenisboeken 

De slijtageslag tussen Engeland en West-
Duitsland duurde honderd twintig minuten en 
werd uiteindelijk beslist door een zeer om
streden doelpunt van Geoff Hurst die in de 
eindstrijd (4-2) trouwens driemaal zou sko-
ren Een Russische lijnrechter en een Zwitser
se scheidsrechter zagen toen wat de televi-
siekamera's nooit konden bewijzen dat de 
van onder de deklat terugspringende bal de 
doellijn had overschreden In die begeeste
rende finale op Wembley kleurden meerdere 
bnijante individualiteiten het spektakel doel
man Banks, de gebroeders Charlton (Jacky 
en Bobby), de kleine terner Stiles, Bobby 
Moore en Ball aan de ene kant, de jonge 
Beckenbauer, Helmut Haller, Overath, Uwe 
Seeler, Sigi Held en Lothar Emmench (later 
van Beerschot) aan de andere kant De 
overleden Bobby Moore werd in Engeland 
aanbeden Hij gold als de gentleman, de 
ambassadeur van het Britse voetbal Hij was 
de jongste aanvoerder ooit van de nationale 
ploeg, droeg 109 keer het shirt met de roos, 
was rekordinternationaal en de trots van het 
Londense West Ham Hij sloot zijn spelers-

MEER ANDERS 
sing voor de groene tafel gaat aanvechten 
wordt het mooi Een met toegestane hoek
schop kon een doelpunt hebben opgeleverd 
en het resultaat bijgevolg hebben beïnvloed 
Een onterechte hoek- of vrijschop kan een 
doelpunt opleveren Bovendien speelden in 
Genk-Anderlecht sentimentele motieven 
mee De goegemeente ziet het machtige 
Anderlecht graag knielen Vandaar Stel je 
trouwens maar eens voor wat er zou gebeu
ren indien de belangen anders hadden gele
gen 3-1 voor Genk en klacht van Anderlecht 

Herspelen' Kom nou Neen Ondanks er 
voor het Uitvoerende Komitee geen andere 
uitweg meer over bleef hoeft niemand fier te 
zijn over de gang van zaken 

loopbaan af bij Fulham en speelde in totaal 
meer dan duizend leaguewedstrijden Na
dien probeerde hij het als trainer Eerst bij 
Oxford City, nadien bij Southend Met matig 
sukses 

Moore, die met het aureool van „heilige" 
door het Britse maatschappelijk leven stapte, 
werd 51 John Major bracht hem een laatste 
eresaluut „Bobby Moore zal voor Engeland 
onsterfelijk blijven" 

LIMBURG 
BOVEN 

Wilfried Nelissen won zaterdag de ope
ningskoers Gent-Gent De snelle Limburger 
uit Alken én Wellen (het heet dat men daar
over nog wel eens wil diskussieren) gold als 
een der favorieten Hij gaat ook door voor éen 
van de (zeldzame) beloften van ons nationale 
wielerpeloton 

Naar aloude gewoonte eindigde Het Volk 
met een hele of halve massaspurt Tussen de 
laatste steenpuist of heuveltop en de eind
streep liggen nog ruim twintig kilometer Dat 
IS te veel en te ver om eenzame aanvallers 
veel overlevingskansen te gunnen Nelissen 
rijdt voor Post en na het vertrek van Olaf 
Ludwig moet de tweeentwintigjarige Limbur
ger grote beloften zo gauw mogelijk probe
ren waar maken Met zijn snelle benen zet 
Nelissen een Limburgse traditie voort Eerst 
was er Vanderaerden, nadien Capiot en nu 
dus Wilfried Met zijn gouwgenoot Capiot wil 
Nelissen ovengens nog wel eens in de clinch 
gaan Vorige week in de Nederlandse ope
ningskoers zat het er tussen de twee rasspur-
ters al bovenarms op Er werd zelfs een klap 
uitgedeeld waarna men overging tot de orde 
van de dag 

Het IS natuurlijk nog veel te vroeg om nu al 
konklusies te trekken maar we nemen geen 
risiko dat 1993 kwa prestaties waarschijnlijk 
met grondig zal verschillen van 1992 On
danks de bijna-halvenng van het Belgische 
profpeloton in een kleine tien jaar, ondanks 
het spektakulair teruglopend aantal wedstrij
den (lees kermiskoersen) zullen onze verte
genwoordigers zeker hun mannetje kunnen 
staan in eendagswedstrijden en nauwelijks 
een figurantenrol kunnen ophouden in se
rieuze rittenkoersen Het vergt tijd om struktu-
rele tekortkomingen weg te werken Jaren 
zelfs Geduld dus 
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TELEVISIE 

ZONDAG 7 MAART 

TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur locale, 
12 30 Affiche, kunstaanbod, 14 25 Een dag in New 
York, film, 16 00 Première Film & Video, tilm-
nieuws, 16 30 Top 30, 17 00 Kelly, jeugdserie, 
17 25 Sleutel, jeugdaktua, 17 50 Musli, tekenfilm
serie , 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered 
door de bel, komische serie, 18 40 Vlaanderen 
vakantieland, Grobbendonk en Pays Basque, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 R.I.P., sene 
20 30 Eurosong '93, finale 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Blackout, film 

TV2 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 05 Vuurvogel 1 : Richard Strauss, portret 
22 05 Vuurvogel 2: Uit eigen land, II trionfo del 
suono 
22 30 Vuurvogel 3: De Dans ontsprongen, cho 
reografie 
23 35 Jazz Hoeilaart '92 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 20 Farewell Miss Freedom, 
film, 15 00 Splash, Too, Disneyfilm, 16 25 Super 
Nintendo; 16 30 The real ghostbusters, tekenfilm
serie, 16 50 Super Nintendo, 17 00 Super 50; 
17 50 Super Nintendo; 18 00 Nieuws; 18 05 Zor-
ro, avonturensene, 18 30 Jungleboek, Vlaamse 
familiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 40 Physical Evidence, film 
23 20 Nieuws 
23 40 VTM-sport 
23 50 Ryan's Four, film 

Ned. 1 
07 30 Alles Kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Een droom van een tuin, 
tuinkursus, 16 27 Heb Ik iets gemist?, terugblik, 
17 15 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, 
woordspel, 18 15 Sesamstraat, slapen, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de Boswachter, milieu 
progr voor kinderen, 18 59 The best of magie, 
sene goochelshows, 19 28 True colors, komische 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Ruthless People, film 
22 05 Glamourland, gossierubnek 
22 38 Karel, praatshow 
23 27 Rear window, film 
01 17 Nieuws 
Ned. 2 
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 15 35 Blinde harts
tocht, serie, 16 00 Nieuws, 16 05 Samson, kinder
mag ,16 50 B.O.O.S., jeugdmag ,17 20 Top 40; 
18 00 Nieuws; 18 20 Discover the world: British 
Virgin Islands, 18 50 Step by step, sene, 19 15 
Nederland Muzlekland, muziekprogr 
20 20 Brotherhood of justice, film 
21 55 Zaterdagavondcafé, komische sene 
22 25 Casino Royale, spelshow 
22 50 Chirurgenwerk, chirurgie in de toekomst 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 17 30 De grote meneer Kaktus 
show, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 20 Kassa I, 
konsumentenmag , 18 52 Lingo, woordspel, 19 20 
Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 49 Fly
ing doctors, doktersserie 
20 38 Oppassen I, komische sene 
21 06 Sonja op zondag, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22.15 Studio sport 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmid
dag; 13 15 IJzeren Hans, jeugdfilm, 14 30 Knet
tergek, jeugdserie, 15 00 Jonge veearts, familie-
serie, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr 17 00 
Decors, inteneurmag , 17 30 Beestenbos is boos, 
jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Wonderjaren, komische sene, 18 35 Bibamus, 
amusementsprogr , 19 00 De Cosby show, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 00 FC De Kampioenen, komische sene (herh) 
21 00 Langs de kade, sene 
22 00 De Pré Historie, Robbe De Hert 
22 30 Nieuws 
22 50 Zlggurat, kunstprogr 
VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcar
toons , 09 40 Scattergories, telefoonspel, 09 45 
Schuif af, kinderprogr , 10 40 Pictionary, telefoon-
spel, 10 45 Zondag-Josdag, live-mag, 13 00 
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 00 Hardcastle & 
McCormick, misdaadsene, 14 50 Clip Club; 15 00 
The Cage - The Star Trek Saga, film, 16 45 
Empty nest, sene, 17 05 Star Trek, the next 
generation, sene, 17 50 VTM-Sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 De kinderakademie, kindershow, 
19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meester!, komische sene 
20 30 Gaston en Leo, humor 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 20 Wies Anders, portretten 
23 10 Nieuws 
23 30 Tussen de lijnen, sport 
Ned. 1 
10 30 Omroepparochie; 1156 lOS Magazine; 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Het gezon
gen woord, samenzangliederen, 16 30 Waar blijf 
je anders?, diskussieprogr , 1 7 00 Nota Bene; 
17 05 Opium, kunst en kuituur, 17 30 Schilderijen 
van een tentoonstelling, dok , 18 04 Maisky 
speelt Bach, klassieke muziek, 1815 Sesam
straat, doen alsof, 18 30 Nijntje, tekenfilmpje, 
18 35 1 for U, voor jonge televisiemakers, 19 00 
Abdijen In West-Europa, dok serie, 19 26 Bus-
hbaby's, natuurfilm, 20 00 Nieuws. 
20 15 Waku Waku, spelshow 
20 49 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 36 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 TROS/Veroni-
ca sport; 13 00 Omrop Fryslên; 13 30 Oom Hedi-
douane, kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr , 
14 15 Aktüel, voor Turken, 14 45 Spiegel, media-
progr , 15 30 De kunst van het afscheid nemen, 
dok , 16 00 Nieuws, 16 05 Effektief besturen, 
teleac, 1610 Italiaans voor beginners, teleac, 
16 40 Praktijkdiplomae informatica MG2, teleac, 
17 15 Blinde hartstocht, sene, 17 40 Knoop In je 
zakdoek, op ziekenbezoek, 1800 Nieuws; 1808 
The A-team, serie, 18 57 Candid camera, verbor 
gen kamera, 19 20 Strip- en cartoontekenen, 
teleac 
19 54 Sins, dramaserie 
21 30 Tweede lijn, dok sene 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 11 00 
Reiziger in muziek; 12 00 Het Capitool, debat, 
12 45 Vara Matinee, klassiek, 18 00 Nieuws; 18 10 
Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de Week, satinsch progr 

TV1 
14 00 Grenzen, schooltelevisie, 14 30 Klassieke 
mechanika, schooltelevisie, 15 00 The Last Time I 
Saw Paris, film, 17 00 Grensstad, westernsene, 
17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 David de kabou
ter, tekenfilmsene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top 
Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me
dedelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 25 Raven, aktiesene 
21 15 Alle 5, wetensch progr 
21 45 Zeg 'ns Euh, spelprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Grenzen, schooltelevisie, 
19 20 Geografisch kennen en kunnen, schooltele
visie , 19 30 Het Capitool, sene; 19 53 Benny HUI, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Ekologisch tuinieren, tuinmag 
21 30 Nieuws 
22 05 Zo'n simpatieke schoft, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport, 
1350 Cheers, serie, 1415 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, sene ,1615 
Santa Barbara, sene, 16 40 Clip Club; 16 55 
Tekenfilm; 17 05 Happy days, sene, 17 35 Home 
and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Kotmadam, serie 
21 00 Beverly Hills 90210, serie 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 00 The odd couple, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, infomag ,17 01 Heb ik iets gemist?, 
hoogtepunten, 17 45 Boggle, woordspel, 18 15 
Sesamstraat, dromen, 18 30 Jeugdjoernaal, 
18 40 Het klokhuis; 18 58 The Cosby Show, 
komische sene, 19 26 Blik op de weg, verkeers-
mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 16 Hier en nu, aktualiteiten 
21 54 Uit de school geklapt, komische reeks 
Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene, 
16 00 Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinder
progr , 17 07 De Teenage Hero Turtles in Europa, 
tekenfilmsene, 17 30 Uw hond gehoorzaam in 10 
lessen, kursus, 18 00 Nieuws; 1819 Stuntmas-
ters, avontuurlijk mag , 18 47 Candid camera, 
grappen, 19 11 Kieskeurig, konsumentenmag, 
19 42 Schone schijn, komische sene 
20 14 Te land, ter zee en in de lucht, spelprogr 
21 08 Onverwachts, ...niet onvoorbereid, dok 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 16 00 
Nieuws; 16 05 Lopende zaken; 17 36 Hazepad 4, 
stnpsene, 18 00 Nieuws; 18 19 Eerie, Indiana, 
avonturensene, 18 45 Open deur TV, 19 02 De 
allerbeste wervers, komische dramasene, 19 30 
TV-Nomaden, jongerenmag 
20 07 Het Symposium, diskussieprogr 
20 54 Lolapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
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TELEVISIE 

DINSDAG 9 MAART WOENSDAG 10 MAART DONDERDAG 11 MAART 

T V 1 
14 00 La vie quotiedlenne, schooltelevisie, 14 30 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 15 00 Royai 
Wedding, film, 17 00 Grensstad, westernserie, 
17 25 Duupje, kinderserie, 17 30 Beestenbos is 
boos, jeugdsene, 17 55 Tii« tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 lUlooi en meedogenioos, serie, 18 35 Top 
score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Me-
dedeiingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Zel(er weten, praatshow 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 De Viaams-Nationaie Omroepstichting 

TV2 
1850 Nieuws; 1900 L̂  vie quotidienne en Ler-
nexpress, schooltelevisie, 19 30 iHet Capitooi, se
ne, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Decors, interieurmag 
20 30 Kiji( uit!, verkeerstips 
20 35 Tocht naar de vergeten rivire, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Samen sterl(, film 

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

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon, middagmag , 17 17 De hoogste versnel
ling, autosportmag , 17 45 Boggle, woordspel, 
1815 Sesamstraat, vliegen, 18 30 Jeugdjoernaal, 
18 40 Het klol(huis; 19 00 Alle dieren tellen mee, 
dierenmag ,19 29 Growing pains, komische se
rie , 20 00 Nieuws. 
20 26 Het pleidooi, serie 
21.22 Avro televizier, aktualiteiten 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 15 35 Blinde Hartstocht, sene, 
1600 Nieuws; 1610 Samson, kindermag , 1645 
Club Veronica, jongerenmag , 17 15 Countdown, 
popprogr , 17 45 Van inkei's choice, 18 00 
Nieuws; 18 20 Nederriand Dierenland, dieren-
progr ,18 50 Newly weds, sene, 19 20 Veronica 
Reisgids, reismag ,19 50 Married with children, 
sene 
20 20 All you need is love, show 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 18 18 Binnenland, aktueel mag 18 55 
Lingo, woordspel, 19 23 Van gewest tot gewest, 
regionaal nieuws 
20 00 Verhalen van de straat, Tussen hemel en 
aarde 
20 33 De geschiedenis van de jazz in Nederland, 
dok sene 
21 26 De connaisseur, kultuurkwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 

TV1 
14 30 Heks die er geen was, jeugdfilm, 16 30 
Samson, kinderprogr , 17 30 Postbus X, jeugdse
ne, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische serie 
20 25 Derrick, knmiserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: De geschiedenis van Zuid-
Afrika, dok sene 

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

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50, 14 15 
Tekenfilm; 14 20 Gummi Bears, sene, 14 45 Cap
tain Planet and de Planeteers, tekenfilmserie, 
15 05 Rambo, sene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 10 Happy Days, serie, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Copy Copy, komische serie 
21 00 Running Scared, film 
22 50 Nieuws 
23 10 Hill Street blues, politiesene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag 17 02 Weg van de snel
weg - Nederland, NO Utrucht/Eemland, 17 27 Ja, 
natuurlijk - Bloemen en planten, natuurmag , 
17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, ei
gen plek, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klok
huis; 18 59 Frida, jeugdsene ,19 31 L^nd in zicht, 
toerisme ,19 51 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 27 Dancin' thru the dark, film 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, sene, 16 56 Kinderkrant; 17 28 
Weerbericht, 17 30Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 
Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, spelprogr , 18 49 
Testpiloot, dok , 19 12 50 kamers, jongeren-
progr , 19 43 De stelling, diskussieprogr 
20 16 Peter, sketch 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Studio sport 
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 37 Antenne, De premiers van Israel, dok 
23 27 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 17 05 Bees
tenbos is boos, tekenfilmsene, 17 30 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene, 1800 Nieuws; 1818 Dub
beldekkers, komische sene 18 43 Da's lachen, 
tekenfilmpje, 19 03 Lingo, woordspel ,19 31 Brand 
Meester!, dramasene 
20 26 Per sekonde wijzer, spelprogr 
21 00 Lou de Jong, portret 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag, pari nieuws 
23 18 Law and order, misdaadserie 

TV 1 
14 00 Grenzen, schooltelevisie, 14 30 Klassieke 
mechanika, schooltelevisie, 15 00 Zullen we dan
sen, film, 17 00 Grensstad, westernsene, 17 25 
Duupje, kindersene, 17 30 Saartje en Sander, 
tekenfilmsene, 17 40 Kinderen van Waterland, 
jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Europese tuinen van toen en nu, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Dag huis, dag straat, dag 
buurt, schooltelevisie, 19 20 Geografisch kennen 
en kunnen, schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, 
sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Couleur locale, reportagemag 
20 30 Tekens, Vijf Duitse realisten, portretten 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Dead, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfiie, korte dok , 14 15 The power, the 
passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 16 55 Tekenfilm; 17 05 Happy Days, sene, 
17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, gehuwde homo's 
22 20 Hunter, aktiesene 
23 10 Nieuws 
23 30 The young riders, westernserie 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Avro's servi
ce salon, middagmag , 17 05 De Stoel, praat-
progr ,17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesam
straat, tenen, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 BB de Beer, kinderserie, 19 28 
Ted's Familiespel, korte spelshow 20 00 Nieuws 
20 25 Alternatieve Elfstedentocht op de Poolcir-
kel, reportage 

Ned. 2 
10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr , 10 50 Nederland 
zmgt, koor- en samenzang, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 07 De familie Robinson, sene, 16 34 
Ik ben Benjamin Ben, sene, 17 05 Skippy, sene, 
17 30 Tijdsein, aktualiteiten , 18 00 Nieuws 1819 
Ik weet het beter, spelprogr , 18 47 Black Beauty, 
jeugdsene, 19 11 Hobby-TV, 19 38 Overal en 
nergens, dok 
20 08 Was getekend, korte portretten 
20 22 Het rijk van de Russische Beer, dok sene 
21 16 Het ziekenhuis, logistiek 
21 47 Muliploe choise, kwis 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws 18 17 George and 
Mildred, sene, 18 44 Lingo, woordspel, 19 13 12 
steden, 13 ongelukken, sene, 19 18 Rhythm & 
Blues, komische reeks, 19 45 Bureau Kruislaan, 
detektivesene 
20 12 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow 
21 32 Mad about you, komische sene 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 12 MAART 
TV 1 
14 00 La vie quotidienne, schooltelevisie, 14 30 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 15 00 Story 
of Vernon and Irene Castle, film, 17 00 Grens-
stad, w/esternsene, 17 25 Duupje, kinderserie, 
17 30 De Freggels, poppenserie, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Topscore, woordspel, 19 03 Buren, 
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het park, serie 
20 30 Tartufo, spelshow 
21 45 Slissen en Cesar, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 55 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Vlaanderen vakantieland, Limburg en Ier
land 
20 40 Magische wereld: Kaiapo Indianen, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Affiche, kultureel mag 
22 20 Abdijen in West-Europa, dok. sene 
22 50 De arrestatie, monoloog 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok sene ,14 15 The power, the 
passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A 
Country practice, sene, 15 30 Dynasty, sene, 
16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 10 Happy Days, serie, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Wies Andersen Show, kwisprogr 
21 30 Welcome Home, film 
23 05 Nieuws 
23 25 Star, filmmag 
00 10 Diamonds, detektivesene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws 16 08 Spoorloos, 
oproepen, 16 28 Heb ik iets gemist?, hoogtepun
ten , 16 56 Young Riders, leugdsene, 17 45 Bog
gle, woordspel ,18 15 Sesamstraat, vissen, 18 30 
Het jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 19 00 
Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg, praat-
progr ,19 28 True crimes, sene, 20 00 Nieuws 
20 25 Spoorloos, personen terugvinden 
21 23 Katharsis, praatprogr 
21 58 The house of Eliott, dramaserie 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene, 
16 00 Nieuws; 16 06 I, Claudius, dramasene, 
16 58 Candid camera; 17 17 ABBA-clips; 17 30 
Power play, komputerspelletjes, 18 00 Nieuws; 
18 20 Dingbats, knptogramspel, 18 52 Candid 
Camera, verborgen kamera, 19 16 O, zit dat zo?, 
puzzelprogr 
19 49 Karaoke, meezingen 
20 18 Tax free, komische serie 
20 48 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie 
21 14 Jansen slaat door, satinsch progr 
21 51 Tros TV Show, praatprogr 
22 41 Dat willen we even kwijt, column 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 
Nieuws; 18 15 Werken aan werk, dok serie, 18 45 
Politieke partijen; 18 55 Lingo, woordspel, 19 23 
Tom en Herrie, popprogr 
20 00 In krakende welstand, film 
21 03 Scènes uit een huwelijk, serie 
21 38 Herinnereingen aan DIzzt Gillespie, dok 

Victor Lanoux en Valerie IMairesse in de sobere triller Zo'n simpatieke 
schoft. IMaandag 8 maart op TV 2, om 22u.05. 

ZATERDAG 6 MAART 

MO' BETTER BLUES 
Portret van een erg egocentrische jazz-

trompettist (Denzel Washington) die pro
beert iedereen op afstand te houden, ook 
de twee vrouwen die hem op handen 
dragen. IVIet prima muziel< van het kwartet 
Branford Marsalis. (BBC 2, om 23u.05) 

ZONDAG 7 MAART 

CLERAMBARD 
Yves Robert verfilmde in 1969 de be

faamde komedie van Marcel Aymé. Phi
lippe Noiret IS de berooide aristokraat die 
van een tirannieke mensenhater tot een 
soort Franciskus van Assisi evolueert. (TF 
1, om 22U.55) 

MAANDAG 8 MAART " 

ZO'N SIMPATIEKE 

van de roman van Judüh Guest, over een 
modelgezin dat totaal ontspoort na de 
dood van de oudste zoon. Die aftakeling 
wordt gezien door de ogen van de jonge
re broer. Met Donald Sutherland, Mary 
Tyler Moore en Timothy Hutton. (BBC 1, 
om 23U.35) 

WOENSDAG 10 MAART 

RUNNING SCARED 
Twee agenten uit Chicago zien het niet 

langer zitten en dromen van een rustig 
leven in Florida. Maar zij willen niet met 
lege handen vertrekken en besluiten 
daarom een van de grote gangsterbazen 
in de val te lokken, Amerik. avonturenfilm 
(1986) met Gregory Hines en Billy Crystal. 
(VTM, om 21 u.) 

DONDERDAG 11 MAART 

THE DEAD 

SCHOFT 
Stéphane Bertin is in zijn dorp een erg 

gerespekteerd bedrijfsleider. Wanneer 
het voor iedereen duidelijk is dat hij zijn 
vrouw vermoordde, blijven alle inwoners 
hem verdedigen. Franse triller van Etien-
ne Péner (1979) met Victor Lanoux, Jean 
Carmet en Valerie Mairesse. (TV 2, om 
22U.05) 

DINSDAG 9 MAART 

ORDINARY PEOPLE 
Robert Redford maakte in 1980 een 

uitstekend regiedebuut met de verfilming 

Schitterende verfilming door John Hus
ton van het boek Dubliners (J. Joyce). 
Een kerstdiner in 1904, gevolgd door een 
weemoedige konfrontatie van twee echt
genoten die op elkaar uitgekeken zijn. 
Met Anjelica Huston en Donald McCann. 
(TV 2, om 22U.30) 

VRIJDAG 12 MAART 

THIS IS SPINAL TAP 
Amerik. satinsche rockdokumentaire 

(1984) over de Amerikaanse toernee van 
een aftakelende Britse popgroep. Een 
scherpzinnige komedie, met Michael 
McKean, Christopher Guest en Harry 
Shearer. (BBC 1, om 2u.) 
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MADONNA, KUSTURICA, ICE T EN DE REST 

Ice T hoofdrol in het gewelddadige Trespass van Walter Hill. 

De film met de Engelse titel Arizona Dream 
van de in Sarajevo geboren Emir Kusturica is 
van Franse makelij (Hachette/Canal Plus/ 
Frans ministerie van Kuituur). De Franse 
producent Claudie Ossard (Betty Blue en 
Delicatessen) zag waarschijnlijk iets in Kustu
rica, die we reeds kennen van Toen vader op 
zakenreis was en Time of the Gypsies. Hij zag 
waarschijnlijk meer dan wij, want deze film 
met Johnny Depp, Jerry Lewis en Faye Duna-
way, een schitterend kamerawerk, kunnen dit 
zwaar op de hand zijnd verhaal niet redden. 
Lewis is een cadillacdealer en gaat trouwen 
met een dertig jaar jonger meisje, Depp moet 
getuige zijn. Daar wordt Depp het slachtoffer 
van de halfgekke weduwe Dunaway en haar 
al even gekke stiefdochter en ontmoet hij 
Vincent Gallo, een vrouwenversierder die dan 
akteur is, dan autoverkoper. Met af en toe een 
knipoog naar filmklassiekers als Raging Buil, 
North by Northwest en The Godfather haalt 
Kusturica het niet. Neen dit is zijn minst sterke 
film totnogtoe, maar toch nog heel wat beter 
dan een hele hoop rotzooi die in onze zalen 
wordt geflikkerd. 

BESTE MANNELIJKE 
BIJROL 

Al Pacino versierde een Oscarnominatie 
voor zijn bijrol in Glengary Glen Ross en 
terecht, want zijn vertolking in het teaterstuk 
van David Mamet, dat de overbrenging naar 
film niet helemaal overleefde, is gewoon 
verbluffend. Maar misschien is het ook omdat 
het een dankbare rol is, want op het teater 
kreeg Joe Mantegna er een Tony-Award 
voor. Na uitproberen in Londen en Chicago 
ging het stuk in 1984 naar Broadway en 
haalde er 378 voorstellingen. Sindsdien staat 
het regelmatiig op affiche. Mamet kijkt erin 
met cinisch leedvermaak naar enkele verko
pers van onroerend goed, die strijden om het 
etiket,,beste verkoper", wat hun tikket voor 
de boterham is, want de slechtste valt iedere 
keer weg. En nu staat Jack Lemmon onder 
druk, hij krijgt enkele kleinere verkoopjes 
toegeschoven en weert zich als de bekende 
duivel in het wijwatervat, maar zijn baas Alec 
Baldwin vindt dat Jack er nu maar eens uit 
moet. Komen eveneens in aanmerking om te 
sneuvelen Alan Arkin en Ed Harris. Tegen
over hen staat Pacino, de topverkoper die in 
zowat alles wat hij aanpakt ook lukt. 

Deze film over de zakenmentaliteit van de 
jaren tachtig, krijgt in het kader van de 
huidige krisis een echt bittere nasmaak. 

MOET DAT GEWELD 
NU ECHT 

Trespass van Walter Hill is zo'n film waar je 
niet weet wat van te denken. Is ie nu om het 
geweld gemaakt, of is ie een registratie van 
het geweld dat steeds meer in onze maat
schappij voorkomt? Het is een samenvoe
ging van alles wat het avontuur- en cowboy
genre vroeger te bieden had, maar sinds 
westerns een groot nsiko geworden zijn in 
Hollywood is deze mix van Bogart en Wayne 
ontstaan. 

Bill Paxton en William Sadler, twee bleek-
scheet brandweerlui uit Arkansas, ontdekken 
bij een brand een plan dat hun vertelt dat er 
ergens in een oude fabriek in Saint-Louis 
Missouri een schat aan gestolen kerkelijke 
goederen ligt. Deze fabriek staat midden in 
een zwarte wijk en wordt enkel gebruikt als 
slaapplaats voor zwervers en om weer eens 
een drugdeal te sluiten. Daar zijn ze toevallig 
getuige van een bende-oorlog, waarbij Ice T 
de lakens lijkt uit te delen. De twee mannen 
zien er een moord gebeuren en wanneer ze 
worden ontdekt, volgt er een regelrechte 
belegering. Met de hulp van een ouwe zwarte 
zwerver proberen ze te ontsnappen. Maar het 
noodlot staat voor de deur. 

Dit is niet de grote Walter Hill, maar wie 
Southern Comforten The warriors graag zag, 
haastte zich ter cinema. 

SEKS EN MOORD 
Het kookboek van regisseur van Body of 

Evidence begon waarschijnlijk met: neem 
een snuifje van Basic Instinct, voeg daar wat 
L'Amant aan toe, als het kookt een beetje 
Bitter Moon en Damage toevoegen en afma
ken met Les Nuits prosecution en versieren 
met Madonna. Heel deze exibitionistische 
film, waann we Madonna in diverse standjes 
kunnen bekijken in leuke grootmoederson
derbroeken, waarin ze graag met haar vinger
tjes met zichzelf bezig is, tenwijl ze haar met 
handboeien aan het bed gekluisterde vrijers 
met brandende kaarsen of glasscherven be
werkt, is van zo'n mateloze déja vue stijl, dat 
het bijna lachwekkend wordt. 

Natuurlijk is er weer herrie, want welke 
megaster durft hetgeen Madonna hier weer 
doet? Vroeger dacht ik nog dat Madonna 
bezig was de matras om te draaien en 
vrouwen hun rechtmatige rechten wilde be
zorgen, maar sinds het fotoboek Sex en de 
vreselijke CD Erotica begin ik daar sterk aan 
te twijfelen. William Dafoe en Jurgen Proch-
now zijn weer goed. 

Maar filmmakers moeten toch slimmer zijn 
wanneer ze in de begingeneriek aankondi
gen dat Prochnow een belangrijke rol speelt 
en wanneer hij dan uiteindelijk in zeven/acht
ste van de film onbeduidend op de achter
grond blijft, weten doorgewinterde kijkers 
direkt dat hij aan het eind weer zal opduiken. 
En ja hoor! 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 169 

HORIZONTAAL 

2 Deze deugniet is lid van een onduidelijke 
vereniging (8) 

5 Onder water proberen de fiskus op te 
lichten (9) 

7 Straatstenen die omgevend geluid laten 
horen (12) 
Heel vroeger hevige pijn gehad (4, 7) 
Een stuk hout nabij de grens (7) 
Alledaags (6) 
Gaat 't hier om een deel van een toneel
stuk waann verschillende zaken dooreen 
spelen '> (7, 6) 
Een toontje lager zingen, wat ook met 
boeken gebeurt (8) 

9 
12 
14 
16 

17 

VERTIKAAL 

8 
10 
11 
13 
15 

Die wereldberoemde schrijver maakte 
kinderen van alles WIJS (8) 
Niet op dreef (3, 4) 
Echtgenoten (5) 
Die wezens dragen de geldtas bij zich 
(12) 
Bezig met een heleboel woorden uit te 
spreken'' Een gebaar is m dit geval al 
voldoende' (11) 
Unaniem (10) 
Uit die schuif komt eentonige muziek (2) 
Handschrift (4) 
Overvloedige vordering (6) 
Ver weg (3) 

OPLOSSING OPGAVE 167 
Horizontaal: 3 baronie, 8 openings
rede, 10 karnavalsuitrusting, 13 slot-
heren, 14 agendapunt, 15 ogenblik, 
18 zandstreek, 19 vermageren 

Vertikaal: 1 vooruitgang, 2 minder 
angst, 4 Argus, 5 voorsten, 6 gena
deslag, 7 tirade, 9 ritueel, 10 kil, 11 
staart, 12 guts, 16 gier, 17 kerf, 18 
zink, 20 mij 

Jef Dubols-Maesen uit de Kasteel
straat 41 in 3620 Neerharen wint een 
prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
korrekte oplossing van opgave 167 
werd uit de juiste inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
169 ten laatste maandag 15 maart op 
de redaktie: Barrikadenplein 12,1000 
Brussel. 

7 

12 

17 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Landloperij afgeschaft" 
las Ahasverus 
Worteloorgang 

Palestijnen in niemandsland: 
„Wij blijven!" 

Bi] DAF zijn ze nu weer 
allemaal beste auto-maatjes 

Voedselhulp: 
Américain Préparé 

Na Adolf en Pieter, 
nu ook Oscar Daens ? 

Bom-volle WTC's zijn gevaarlijk 

Oppositie strooit bank-roet 
in eten van Mobutu 

Bosnië: De Vluchten 
der Gramschap 
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UIT DE REGIO 

VERMANDERE 
ZINGT 
BENEFIET 

De meeste Vlamingen kennen Brussel al
leen 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 hoofd
stad is ook de plaats waar de drugmafia 
ongenadig toeslaat. 

Een stel Vlamingen met een groot hart 
heeft onlangs de vzw Overmolen opgericht. 
De Overmolen is een „Huis van Welzijn" in de 
Brusselse binnenstad, een centrum van wel-
zijns- en integratiewerking voor de hele wijk 
met specifieke aandacht voor tewerkstelling, 
huisvesting, inkomensverzekering, hulpverle
ning en preventie. 

Konkreet brengt de Overmolen een aantal 
welzijnsorganisaties in een gunstige symbio
se samen. Het geheel is méér dan een 
optelling van de onderdelen. De samenwer
king wordt niet alleen bevorderd maar is een 
vanzelfsprekende noodzakelijkheid. 

BENEFIET 
Ook staatssekretaris voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux zet zich in 
voor de Overmolen. Op 5 maart a.s. om 20 
uur organiseert hij in de schitterende OLV-
kerk van de Goede Bijstand een benefiet
avond met Willem Vermandere. Willem zal 
zingen en vertellen vanuit zijn sociaal enga
gement. 

DE VLAAMSE KUST 
IS NIET TE KOOP I 
Strandwandeling tegen de verloedering van onze kust 

NATIONALE VU-AKTIEDAG. 
Zondag 21 maart 1993 
Knokke-Heist, Park 58,13u.30 

Wij venwachten al onze leden voor een strandwandeling tegen de verloedering van 
onze Vlaamse kust. 
* De kust is een fel begeerd, maar schaars stukje Vlaanderen. Vastgoedspekulatie en 
beslag op de open ruimte zijn er niet van de lucht. Er kan niet oneindig gebouwd worden. 

Wij moeten weten welke kust we willen! 

• De kust is een aantrekkelijk gebied voor toeristen. Toeristen verdienen het nodige 
respekt en worden graag in hun eigen taal aangesproken. Dat mag echter geen ekskuus 
zijn voor het venwaarlozen van de streektaal. Iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid 
opnemen. 

Wij moeten weten welke taal wij willen! 

• Een louter kommercieel toerisme zonder aandacht voor kuituur in de brede zin van het 
woord is oppen/lakkig en te konsumptief, en leidt overmijdelijk tot verveling. 

Wij moeten weten welk toerisme we willen I 
VU-afdelingen die willen meewandelen: 
Philip Van Den Bossche, Alg. VU-sekr.: 02/219.49.30, fax:02/217.35.10 

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 Overmolen kan altijd financieel steu
nen op rekeningnummer 427-9160211-70. 

(ts) 

- De vzw Overmolen is gevestigd aan 
de Anspachlaan 187 in 1000 Brussel. 
- De OLV-kerk van de Goede Bijstand, 
waar op 5 maart om 20 uur de benefiet
avond doorgaat, is gelegen aan de Kolen-
markt in 1000 Brussel. 

SPIITS 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 

yjZ Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

5 GENT: Gentse kabaretavond met „Moereloere" 
om 20u in centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 
Deuren vanaf 19u Iedereen welkom Kaarten 150 
fr tel 091/26 53 46 of 26 41 91 Org VU-Gent-
Brugsepoort 
7 GENT: Politiek aperitief met als gastspreker Bob 
Van Hooland in de Salons Carlos Quinto, Kammer-
straat 20, om 11 u 30 Org VU Gent-Centrum-Zuid 
11 NINOVE: Open vergadenng Politiek Kollege 
Ninove Zaal Cafe Night Cap te Pollare, om 20u 
13 HERZELE: VU-Dansfeest, in zaal Da Vinci te 
Ressegem 

,13 ST.MARTENS-LATEM: Lentefeest Om 19u30 
in der Sporthal te Sint-Martens-Latem Gastspreker 
Johan Sauwens Org VU-Latem Deurie 
19 ERPE-MERE: Spreekbeurt door alg voorzitter 
Bert Anciaux, om 20u in Hof ten Dale, Kerkveld-
straat Iedereen welkom 
20 SINT-NIKLAAS: Nectar, Dnekoningenstraat 48 
om 19u Kaas en Wijnavond van VU Prijs 500 fr 
Gastspreker Paul Van Grembergen Inschrijven bij 
Jan Pieter Maes (03/776 51 30) 
21 ERPE-MERE: Natuun«andeling door het „Kre
kengebied" in de streek van Assenede Vertrek om 

12u30 Deelname in de kosten 200 fr (busreis 
Assenede en terug) Inschrijven bij alle VU-be-
stuursleden voor 16/3 Stevige wandeschoenen 
worden aangeraden Minder geschikt voor kinder 
wagentjes 

22 SINT-NIKLAAS: Nectar, Dnekoningenstraat 48 
om 20u Gespreksavond ,,De nulste wereld", met 
Luc Versteylen Org VU-Waasland, A Verbrug-
genkring en Vormingscentrum L Dosfel 

23 NINOVE: Diareeks over Rusland, door eresena-
tor Oswald Van Ooteghem In Zaal Berg en Dal te 
Ninove Org WVG-Ninove 

26 AALST: Debatavond over het StMichielsak
koord met gastspreker Hugo Schiltz In De Werf 
(kelden/erdieping). Molenstraat te Aalst Org Arr 
Bestuur-Aalst 

27 AALST: Kaas- en Vleesavond Om 18u 30 in de 
St Janzaal, Immerseeldreef te Aalst Volw 300 fr, 
kind 150 fr Org FW-Aalst 

27 MELLE Kaas- en Wijnavond in de Refter van de 
Gemeenteschool, met bestuursverkieizngen, in 
aanwezigheid van Bert Anciaux Aanvang 20u 
Deelname 400 fr p p Inschrijven bij F Van de Putte 
(091/52 30 23) 

VU-MEETJESLAND: VERKEER EN 
OPENBAAR VERVOER 

Inde schoot van VU Meetjesland is o I v Paul Ven 
Kerckhove (Sleidinge) een werkgroep Mobiliteit 
werkzaam 

Na voorbereidend werk nodigt de werkgroep uit 
op twee studieavonden 

VU-Meetjesland i s m het Vormingscentrum Lo-
dewijk 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 planningsweten 
schappen (universiteit), uit de transportwereld en 
van het ministerieel kabinet van Verkeerswezen, 
denken we na en diskussieren we over dat onder
werp en proberen we tot (politieke) konklusie te 
komen Welke wegen hebben w e ' Wat zijn de 
plannen voor de 21 e eeuw' Welke wensen zijn er ' 

Welke knelpunten ' Hoe verplaatst zich het ekono-
mische en het private verkeer' 

- Vrijdag 5 maart om 19u 30 

De tweede avond behandelt Het openbaar ver
voer 

Met de wetenschap van de vonge studie-avond 
bekijken we met vertegenwoordigers van de NMBS, 
De Lip en BTTB (Bond van trein , tram en busge
bruikers) welke mogelijkheden het openbaar ver
voer biedt in het Meetjesland, welke de knelpunten 
en de mogelijkheden zijn, welke toekomstvenwach-
tingen er op korte en lange termijn zijn en welke 
nieuwe initiatieven er een kans maken (Belbus, 
Kanaaltram, ) 

- Vrijdag 2 apnl om 19u30 

Wie belangstelling heeft voor een of beide studie
avonden, neemt kontakt op met Paul Van Kerckho
ve, Ledelaan 47, 9940 Sleidinge (57 41 73) of met 
Jo Van de Woestijne, Paardebloemstraat 12, 9900 
EekIo (77 4918) 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 

„DE HONDEN" IN GENT 
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 vnjdag 19 maart 1993 om 20u in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 te 9000 Gent 

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

EEN LIED 
OPENT DE GRENZEN 

Onder dit motto richtten het Davidsfonds van 
Waarloos en het Sint-Ceciliakoor een Vlaams-Euro
pese Zangavond in Deze gaat door in het Berken
hof 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-uitvoeringen 
door het Sint-Ceciliakoor, ingestudeerd en gedin-
geerd 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 Vlaam
se volksrepertoire Een zangbundel met alle liede
ren IS in de toegangsprijs inbegrepen 

Inkom voorverkoop 100 fr, aan de kassa 150 fr, 
Davidsfondsleden 100 fr 

Voor meer informatie tel 015/3118 70 of 
457 49 71 

E ZOEKT... 
POËZIE - Voor poëzie- en kleinkunstprogram-

ma'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 program
ma s (5 OOOfr, verpl kosten inbegr) zijn beschik
baar Op tiet kruispunt van vrede en Vlaanderen, 
Gedactitenloopjes zacht hardt 

Ook korte bijdragen tijdens studiedag, receptie of 
andere bijeenkomst zijn mogelijk 

Vlinkofoon, Limburgstraat 92, 9000 Gent 
091/23 01 36, fax 091/25 85 08 

PLU - Inkomsten voor afd-kas Verkoop uw 
leden een geel zwart regenscherm Bij minimumaf-
name van 12 stuks geleverd aan 20afr per eks 

Info 014/51 59 40 (Ciha Van der Spurt) 
VOGELPIK - Het bovenzaaltje van VLANAC, 

Bredabaan 360,2170 Merksem kan op aanvraag ter 
beschikking gesteld worden voor o a feestjes, 
verged, 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 Ten/uren 
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WEST-VLAANDEREN 
MAART 
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 Zwe-
vegem 
6IZEGEM; 't Spiegelaarken, Brugstraat Kampioe
nenviering Org Kaartersklub De Vlaamse Vrien
den 
7 IZEGEM; Vlaams Huis, 13u30 vertrek naar 
Hooglede voor een wandeling o I v Enk en Anita 
Werbrouck-Hollevoet Org Wandelklub Vlaams 
HUIS 

11 IZEGEM: Bar Academie voor Muziek & Voord, 
Kruisstraat 15, 20u Arnold Sevenoo en Adrien 
Vanderheeren in debat over de toekomst van ons 
ondenwijs Teogang 50 fr, abonneees gratis Org 
VSVK 
11 ROESELARE: Hugo De Ridder over „Het ultie
me transfer", de vergrijzing en de strijd tussen de 
generaties Om 20u in het Dienstencentrum 't 
Leeuwke, Hugo Verrieststraat 4 Inkom 50 fr Org 
Rodenbachkring-Roeselare 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Eerste kaar
ting Ook op 14/3 vanaf 10u Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
12 BRUGGE: Arronddissementsraad Om 20u 30 
in Restaurant 't Leitje te Assebroek Kooptatie van 2 
leden, verkiezing 1 lid AB en 1 lid Partijraad 
Kandidaturen voor 10/3 bij Luc Grootaerdt 
(050/36 29 31) 
15WERVIK:Prijskaarting Org VWG-Wervik-Ge-
luwe-Komen 
15 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u Geert Bourgeois, 
Voorzitter WM, over het Verdrag van Maastricht 
Org WVG-lzegem 
15 IZEGEM: Plantijnzaal POB, 19u 30 4de sessie 
kursus Art Nouveau, door Machteld De Schrijver 
Org VSVK i s m Culturama Dilbeek 
16 IZEGEM: Erasmuszaal POB, 20u uiteenzetting 
over kruiden Org FW Izegem 
17 IZEGEM: 't Pandje, 14u Hobbyles knutselen 
o IV Andrea Verbeke Org FW Izegem 
20 BRUGGE: Lentekoncert Luit door Lieven Mis 
schaert en Marianne Wuisseret 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 
20 BRUGGE: Kabaret met Karel Declercq ,,Vlaan
deren in de hoofdrol" Om 20u in zaal Atria 
Toegang 250 fr, wk 200 fr Info en kaarten bij Luk 
Grootaerdt (050/36 29 31) Org DF-Ver-Asse-
broek 
21 DAMME: Lente-bijeenkomst voor alle VU-leden 
en simpatisanten, vrienden en kennissen met gratis 
gebak en Vlaamse Zang Om 14u in het Kultureel 
Centrum Sijsele-Damme, Stationsstraat 13 Org 
VU-Damme 
26 ROESELARE: Reuze Groentenkaarting Vanaf 
18u 30 in Dienstencentrum 't Leeuwke, Hugo Ver
rieststraat 4 Ook op 27/3 vanaf 17u en op 28/3 
vanaf 10u Inleg 40 fr Org Vlanajo-Roeselare 
27 NIEUWPOORT: Gezellig samenzijn in Restau
rant De Bliek, Kinderlaan 20, om 19u 30 Aperitief, 
hutsepot en koffie met gebak aan 800 fr Inschrijving 
en organisatie bij VU-Nieuwpoort 
27 IZEGEM: Auditorium Akademie voor Muziek & 
Woord, om 20u opvoering van ,,De honden van 
het zegekoor", als eerherstel van en aandenken aan 
Irma Laplasse Org VSVK i s m WVG-lzegem en 
FW Izegem 
29 WERVIK: Wandeling in Kruiseke Org VWG-
Wervik-Geluwe Komen 

LAPLASSE TE DEINZE 
EN TE BRUGGE 

Op 30 mei a s zal het precies 48 jaar geleden zijn 
dat de eenvoudige vrouw uit Oostduinkerke, Irma 
Laplasse, in de gevangenis aan het Pandreitje 
gefusilleerd werd 

Uit meerdere publikaties en opzoekingswerk blijkt 
duidelijk dat deze vrouw onschuldig is vermoord 

TE BRUGGE 

Daar is ,,Het dagboek van vrouw Irma Laplasse 
gepubliceerd in 1949 In 1970 heeft prof Karel Van 
Isacker „De Zaak Irma Laplasse - Stukken uit het 
dossier" uitgegeven Prof Van Isacker heeft drie 
jaar alles gedaan wat kon om Irma Laplasse in eer te 
herstellen 

In het tweede boek ,Het dossier Irma Laplasse', 
uitgegeven in 1971 bestudeert hij de zaak nog eens 
van het begin tot het einde 

Wie was Irma Laplasse en voor welke feiten werd 
ZIJ zo zwaar gestraft'' 

Ere senator Guido Van In spreekt over feiten, 
gebeurtenissen en stappen die gezet worden voor 
eerherstel van deze onschuldig vermoorde vrouw 
De lezing gaat door op 11 maart as in De Gulden 
Spoor, t Zand 22 te Brugge, om 20u 

TE DEINZE 

Op 19 maart gaat, in premiere voor Oost-Vlaande-
ren, om 20u in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 
te Gent de teatervoorstelling door van ,,De Honden 
van het Zegekoor" van Mark de Bie Een eenakter 
als aandenken en eerherstel aan Irma Laplasse 

Kaarten in voorverkoop en inlichtingen kunnen 
bekomen worden bij Mare De Vulder (091/86 72 84) 
of Lisette Onderbeke (091/80 02 14) 

De avond wordt georganiseerd door de Provin
ciale Ijzerbedevaartwerkgroep Oost-Vlaanderen en 
WK-Deinze 

ROUW IN VOEREN 
Op 27 februan j I overleed Bart Duijsens Hij zou 

op 10 maart as 17 geworden zijn 
Bart IS de enige zoon van Jean Duijsens (ons 

gemeenteraadslid in Voeren) en Marie Josee Kerft 
Batticestraat 206A te 3790 Moelingen 

De begrafenis heeft vandaag, donderdag plaats 
in de parochiekerk van O L V ten Hemelopneming 
te Moelingen (Voeren), om 10u30 

De redaktie betuigt hiermee haar deelneming in 
de rouw en wenst de familie veel sterkte in de 
moeilijke dagen die zij doormaakt 

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 

LIMBURG 
MAART 

13 HAM: Zesde Lentebal VU-Ham In het Gemeen 
sehapshuis 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 
20 TESSENDERLO: 25 jaar VU Tessenderio in het 
teken van ,,Wij Blijven i" Vanaf 20u in het Molen 
huis. Berg Tessenderio Alles gratis tot 23u Ieder
een welkom 

BRABANT 
MAART 
6 TERALFENE: Eetmaal VU Teralfene vana 18 tot 
21 u in Zaal Gildenhuis, Daalstraat in Teralfene Ook 
op 7 maart van 11 u 30 tot 15u 30 
6 MEISE: Eetfestijn vanaf 18u in het Vandenberghe 
Sportcentrum, Brusselsesteenweg, Meise Ook op 
7 maart van 11 u 30 tot 16u Org VU Meise-Wolver-
tem Oppem 
6 DILBEEK: Voorjaarseetmaal 1993 Vanaf 18u In 
zaal centrum, Roelandsveld 40 te Dilbeek Ook op 
7/3 van 11 tot 20u Org VU Dilbeek 
11 WEMMEL. Etienne Van Vaerenbergh over ,,Ge 
meenteraadsverkiezingen 1994 Van 20u 30 tot 
22u 30 op adres Panorama 36 te Wemmei Org 
VU-Wemmel i s m Vorming en Gemeenschap 
12 O.LV -LOMBEEK: Bert Anciaux over ,De toe 
komst van de VU in Vlaanderen Om20u inOLV 
Lombeek Org VU Roosdaal 
13LINTER:Breugelavond Vanaf 18u in zaal Atlas 
Dneslinter Org VU Linter 
13 SCHEPDAAL Haantjes en Biefstukkenfestijn 
Vanaf 17u in Ons Gildenhuis Em Eylenbosch 
straat 22, aan de Markt te Sehepdaal Ook op 14/3 
van 12 tot 20u en op 15/3 vanaf 18u Org VU en 
Volksbelangen Sehepdaal 
14 MACHELEN: Voorjaarsetentje VU-Machelen, 
van 12u 30 tot 20u in het Wijkcentrum Mana Moe
der (Hulpkerk), Jan Veltmansstraat te Machelen 
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 
19 DWORP: VU-Kaartavond in zaal Ons Huis 
Jaarlijkse kaartavond Koejonnen Inschrijven ter 
plaatse vanaf 19u 30 Begin 20u Org VU-Dworp 
20 STEENOKKERZEEL: Leeuwkesfuif in Den 
Echo Van Fraehenlaan 24 Deuren 21 u Kaarten 
80 fr wk 50 fr Org Vlaamse Jongeren Steenok 
kfirzGsI 
20 ST.AGATHA-BERCHEM: 2deBreughelfestiin in 
Gemeensehapscentrum De Kroon, J B Vanden 
drieschstraat 19 Van 11 tot23u Org VU-StAgat 
ha-Berehem 
27 BEERSEL: Kaas en Bieravond vanaf 19u inde 
Gemeentelijke Feestzaal te Beersel Org VU-
Groot-Beersel 
27 LEMBEEK: 17de Haantjeskermis vanaf 17u 30 
in zaal De Knng, Stevens de Waelplaats te Lem 
beek Ook op 28/3 vanaf 11 u 30 Org VU-Lem-
beek 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
MAART 

4 ANTWERPEN: Studentenzangfeest in Hof ter Lo 
6 NIJLEN: Zevende Breugelavond in lokaal Kern-
penland van Volleybalklub Kempenland Vanaf 16u 
iedereen van harte welkom 
6 STABROEK: Kaas en vleesbuffet en 'n avondje 
uit In Rosmolen, Kerkedam, Stabroek aperitief 
tussen 19u 30 en 20u Deelname 400 fr Insctirijven 
bij VU-Stabroek 
6 AARTSELAAR: Jaarlijks VU-Dansfeest in zaal 
Zonnewende, Boomsesteenweg Aanvang 20u 30 
Muziek Disco Bar Rolls Royce Innctiting VU-
Aartselaar 
9 GEEL: De Politieke Vernieuwing' Debat tussen 
Patrick Vankrunkelsven (VU) en Jaak Gabnels 
(VLD) Moderator Bruno Huyghebaerl (BRTN) Aan
vang 20u 30 in zaal Het Wijntiuis, Stationsstraat 
Org Vlaamse Aktiegroep Geel 
10 MORTSEL: Dit is het land Door Connie Neefs 
en Ene De Vos Voorafgegaan door muzikaal poe-
zieprogr ,,lk ben genoemd meisje en vrouw" Om 
20u in het Mark Liebrechtcentrum Kaarten bij FW-
besturen aan 250 fr Org FW-Prov Antwerpen 
13 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap Avond
feest van alle Vlaamse Volksnationalisten Om 19u 
in zaal Nilania te Nijlen Org SMF-Kempen/üm-
burg 
20 TURNHOUT: VUJO-Kempen i s m VU-arr Turn
hout organiseert daguitstap naar Brussel 's Voor-
middags bezoek aan Parlement o I v Walter Luyten, 
gevolgd door lunch het pari restaurant Info en 
inschrijvingen via 014/67 98 85 
25 BERLAAR: BRTN-weermaan Georges Kussters 
spreekt om 20u in zaal Kinderland (St Pieterskerk) 
op uitnodiging van DF Berlaar 
26 BORNEM: 2de Lentekwis Verenigingen, vrien
den en families welkom Max 4 pers per ploeg 
Inschrijven tot 20/3 400 fr p ploeg bij J Van Borm 
(052/22 37 35) Aanvang 20u Ploegen aanwezig 
vanaf 19u45 In Parochiezaal Centrum St Mane, 
Omgangstraat 41, Mariekerke Org Vlaamse 
Knng 
26 BOECHOUT: Jaarlijks VU-ledenfeest in de feest 
zaal van het Hof Van Reyen, Veldkand 14 Heerlijke 
maaltijd rijkelijk met wijn overgoten aan 1 150 
fr p p Inschrijven bij Door Jacobs (03/455 20 13) 
27 LAAKDAL: Ledenfeest met jubileumviering 25 
jaar VU Iedereen welkom op receptie vanaf 19u 
Voor avondmaal inschrijven (200 fr) op 
013/66 52 97 Orkest Will s Swing Band met Gol
den Sixties (50-60-jaren) Zaal St Lambertus-Eind 
hout 
27 BERLAAR: Bal van VU Berlaar in zaal Familia 
Iedereen welkom vanaf 21 u Info Walter Luyten 
(03/482 11 93 
27 EDEGEM: Kom, Zing met mij 11 de Volkszanga
vond van Edegem in zaal Elzenhof, Kerkplein Els 
donk M m V Vera Versieck Jos Van der Veken, 
Basilicakoor, De Vagebondjes en Gust Teugels Om 
20u Org VNSE 
31 KAPELLEN: Studie avond ,,Vrouw en ekologie 
milieuvnendehjk huishouden' Om 20u in KG Kas
teel van Schoten Org FW 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

KOM, ZING MET 
De Vlaams-Nationale Stichting Edegem (VNSE) 

organiseert, in samenwerking met de Federatie van 
Vlaamse Vrouwen (FW) en de Kulturele Knng van 
Edegem, voor de 11de keer de volkszangavond 
Kom, zing met mi] 

Dit jaar wordt de zangavond in de eerste plaats 
een eerbetoon aan Julia Engelen die ons zo onver
wacht IS ontvallen Julia was de bezielende kracht 
achter de vorige tien uitgaven van Kom, zing met 
mij 

Volgende artiesten en gezelschappen verlenen 
dit jaar hun medewerking woordkunstenaar Jos 
Van der Veken, jeugdkoor De vagebondjes en het 
Basilicakoor uit Edegem, en de mezzo-sopraan 
Vera Versieck De algemene leiding berust zoals 
steeds bij Gust Teugels 

De 11de volkszangavond Kom,Zing met mij gaat 
door in zaal Elzenhof, Edegem Elsdonk, op zater 
dag 27 maart as om 20 uur toegangskaarten 
kosten 200 fr programmaboek inbegrepen Kaar 
ten zijn te verkrijgen bij Roos Stoffelen, tel 
03/440 09 38 of aan de kassa Voor meer informatie 
kan u terecht bij Karel De Gryse op het nummer 
03/449 82 12 

STANDBEELD VOOR JAN 
PUIMEGE 

De Kulturele Knng 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 Peeter-
mans. 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 voorver 
koop 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 

AARTSELAAR 
GAAT DOOR 

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

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 (VU-
senator) en Peter De Roover, WB-voorzitter 

Bruno Huyghebaert (BRTN-radio-nieuwsdienst) 
zal modereren 

Het debat gaat door in het Alpheusdal, Filip 
Williotstraat 22 te Berchem om 20u Inkom 100fr. 

MONOLOGEN MET 
HUGO SCHILTZ 

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

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

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 38-jange gehuwde dame met dipl 
hoger middelbaar richting technische wetenschap
pen, 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 Nino-
ve Info dr J Valkeniers (569 16 04 fo 515 57 09) 

- GEZOCHT - 25-jarige heer met diploma Toege
paste Ekonomische Wetenschappen, specialisatie 
Internationaal Zakenrecht, ervaring in tekstverwer
king zoekt passende betrekking Voor verdere infor
matie gelieve kontakt te nemen met senator dr 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703Schepdaal, 
tel 02/569 16 04 of 02/515 87 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 

- GEZOCHT —21-jange dame (A2 + 2j normaal-
school) zoekt kantoorwerk in Zaventem of omge
ving Vlotte kennis Frans, schoolse kennis Engels. 
Kontakteer Eddie Luca 02/646 33 50 

- GEZOCHT - Jonge man, 27j, zoekt werk in bi) 
voorkeur regio Brugge-Oostende-Torhout, vorming 
A2, grote bereidheid zowel tot lichamelijk als intel-
lektueel werk, z w kantoor Jan Loones, Engeland-
straat 2 te 8670 Oostduinkerke ref 181192 
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IK BLIJF (1) 
De Vlaams-nationalisten moesten vechten 

tegen de Belgische unitansten om taalrech-
ten in taalwetten af te dwingen Daarna moes
ten de Vlaams-nationalisten vechten om die 
taalwetten te doen toepassen want het over
treden van die wetten was een bewijs van 
Belgisch patriottisme 

De Vlaams-nationalisten moesten vechten 
om van het unitaire België een federale staat 
te maken En nu begint de strijd om het 
verworven federalisme ook Vlaamsbewust te 
beleven 

WIJ vrezen dat Knsten-demokraten, so-
ciaal-demokraten en liberalen zich straks zo
danig m hun Europese verankenng zullen 
wegsteken dat ze andermaal hun Vlaamse 
identiteit zullen vergeten, ondanks de belijde
nis „WIJ moeten Vlamingen zijn om Europee-
ers te worden" 

Neen, de strijd is met ten einde 
Slechts bestendige Vlaams-nationalisti-

sche aanwezigheid en waakzaamheid kun
nen de venwon/enheden ook valideren en 
kunnen de opgelopen schade en het geleden 
verlies herstellen 

Daarom bli]fik mee ijveren voor een huma
nitair en demokratisch Vlaams vo//csnationa-
lisme in een gaaf Vlaanderen 

Het individu in Vlaanderen en de Vlaamse 
gemeenschap ten bate, in het Europa der 
volkeren 

Herman Maes, Deinze 

IK BLIJF (2) 
Wie jaren met eigen zuivere kracht, on

danks alle toevallige én niet-toevallige tegen
slagen, aan zijn (t)huis heeft gewerkt laat 
het ook met kommerloos achter nü de ruw
bouw er staat i 

De afwerking is immers even belangrijk, 
zonder daarbij het kroostrijk gezin te verge
ten dat er straks komt wonen en leven 

vredig met de buurt „Vlaanderen binnen 
Europa", 

harmonisch met het verdere dorp 
„Vlaanderen in de Wereld" 

Ik blijf dus ook i 

Johnny De Brabanter, Liedekerke 

COVELIERS 
Wat over Coveliers al lang werd gezegd, 

dat hij een mediageil politikus is, bewijst 
hijzelf zonder schroom Hij is geslaagd in zijn 
nieuwe betrouwbaarheidsproef 

Stel je voor „De VLD is federalistischer 
dan de VU' Sinds wanneer' Welke feiten 

bewijzen da t ' In de onderhandelingen van 
Verhofstadt met Spitaels ten tijde van een 
zekere reeringsvorming' De „burger' zal 
aan de nieuwe altruist nogal plezier beleven 

Mooipraters worden beter gemeden Lie
ver een gewone overtuigde dan tien van het 
slag van Coveliers 

J. Van der Straeten, Brasschaat 

MEIKEVERS 
Naar aanleiding van uw dossier over de 

werkloosheid (WIJ, 4 febr j I) zou ik het 
volgende aan het adres van de Werkgelegen-
heidskonferentie willen zeggen 

Dat de damens en heren eens goed naden
ken over de fouten die ze wetens willens 
werden gemaakt, al meer dan 20 jaar lang 
Veel geven aan grote bedrijven, en als het 
geld verdwenen is ook nog hun arbeiders op 
straat zetten Is dit de juiste oplossing ge
weest ' 

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

Achteraf is de Staat nog tweemaal de 
dupe geld kwijt, en de arbeiders naar de 
dop 

Maakt,,werken' goedkoper zodat de dui
zenden „kleine" zelfstandigen in de mogelijk
heid komen mensen in dienst te nemen, enz 
enz Blijf met op die kleintjes hun tenen 
trappen alsof het meikevers waren 

Roger Inghels, Gent 

AZG 
Voor Artsen zonder grenzen kan iedereen 

alleen maar achting opbrengen en toch moet 
mij iets van het hart In hun februariebladje 
staan enkele pakkende foto's, maar wie die 
goed bekijkt, ziet dat in de praktijk de tweeta
ligheid vervangen is (in de hoofstad) door 
Franse eentaligheid Nergens een woord Ne

derlands in hun wagens, wel vier maal 'n 
eentalige Franse tekst 

Het IS met de eerste maal dat mij dit opvalt 
en het strookt ook helemaal met de praktijk 
van zoveel Brusselse organismen zoals bv 
de ziekenhuizen 

Dit betekent dat de Vlaamse arme man nog 
eens ekstra achteruitgesteld wordt door een 
taaivreemd organisme (of moet ik geloven 
dat het taalgebruik bij de vzw m gunstig 
kontrast staat met haar „gezicht naar buiten" 
in Brussel) 

Zolang dit met verandert zal ik de kleine 
man steunen langs andere instellingen om 

Ze gaan het te Brussel toch eens moeten 
leren i 

Eugeen S'heeren, Sint-Truiden 

ONTAARD 
Waar zijn de Vlaams-nationale fierheid en 

trouw van de heren J Gabnels, A Geens, H 
Coveliers en A Denert' 

Gaat Gabnels bij die veelkleurige partij van 
zijn nieuwe vriend, de mislukte kandidaat-
Eerste Piet in dit kleinzielig landje, ook zijn 
Vlaams-nationale nek durven uitsteken' 

Speelt A Geens geen vals speel door te 
verklaren dat hij altijd al liberaalgezind is 
geweest' En waarom dan met vroeger over
gestapt ' 

Dit alles zegt geen naïeve eersteling, maar 
een 87-jange oud-Daensist en Vlaams-natio
nale strijder vanaf 't eerste uur Ik heb min
achting voor hen, zij zullen de geschiedenis 
ingaan als verloochenaars van hun ideaal en 
misleiders van hun Vlaams-nationale kiezers 
De ziel van de onschuldige slachtoffers van 
onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd zal jullie ter 
verantwoording roepen 

Tot de 3 bebaarden richt ik een woord van 
Pieter Daens „Zie maar dat uw nieuwe 
liberale vrienden geen zeep aan uwen baard 
strijken i ' 

Het devies van de hertogen van Brabant 
,,lc wille immer bliven gestade ende met 
wanken' is ook het mijne 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

Adverteren in WiJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens l 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050.34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

Cap&^lêesimd 

goms^r4r 3798v4^-<^'^ 

m§ 

ZitpUiotscn tccst-
Ztiiil voOT 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
s p r a a k tegen spe
ciale pri jzen - toe
r is tenmenu 295 fr. 

Cfléé ^m!). 9^oteC ^ 
— Camb/iiwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

_Mirvnaffe. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
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rendeert 
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Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^titm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenogem 

tel 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fijne 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 



De oplossing : de telefooncentrales van Alcatel Bell. 
De Alcatel 1600 is de ideale telefoon

centrale voor KMO's Er kunnen 4 tot 

64 toestellen worden op aangesloten 

Voor nog grotere bedrijven, ontwierpen 

we de 5400 BCN Deze telefoon

centrale kan alle telefoonverkeer en 

gegevenstransmissie aan en vereist 

geen bijkomende en dure installaties. 

Voor meer inlichtingen over deze 

centrales, bel 02/718.84.08 of fax 

02/718.84.22. 

Stap binnen m de ISDN-wereld 

van Alcatel Bell, de wereld van de 

communicatie. 

A L C A T E L 

BELLTELEPHONE 


