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. gda en Lea Vandeputte-Vandenbroeck, Opwijk • Bernard Vande Putte, Groot-Bijgaarden • Freddy Van de Putte MeJ 
1 der Auwera, Schelle • Leo Van Der Auwera, Wijnegem • Maurice Vander Avert, Ekeren • Jan Van der Beken, Asse 
lyssen. Lovende- gem • Walter Van Der Eecken Deinze • Peter en Leive Van der Eist-De Medts, Erpe-Mere • Romain 

n Der Goten-De Loose, Antwerpen • An Vandergunst, Beveren-Roeselare • Dries Vandergunst, Beveren-Roeselare • Jules Vandergunst. Beveren-Roeselare • Piet Vandergunst, Beveren-Roeselare • Julien Van 
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I idersloten Heverlee • Diane Vanderspiegel Wetteren • Cilia Van der Spurt Herenthout • Pieter Vanderstappen, Dilbeek • Emilienne Van Der Steen, Dilbeek • Paul Van Der Staen Lennik • Roel Van der Stighek 
ise • Daniel Van Der Sypt, Sint-Kwintens-Lennik • Dirk Vanden/elde, Ruisbroek • Guido Vandervelde, Ruisbroek • Jan Van Der Velde Buizingen • Jan Van der Vloet, Merksplas • Joseph Vandervore-Debeu 
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VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02 /582 .13 .12 
02 /582 .04 .10 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Adverteren in WIJ 

rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 
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HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
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8211 Aartrijke-Zedelgem 
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ANTWERPEN 
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dendermonde 
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drukkerij 

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

U bent van harte welkom bij 

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

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/70.06.64 
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EERST DIT 

DE BREUKLIJN WORDT DUIDELIJK 

O
NDER de titel „Het wordt drummen in het cen
trum" bracht de krant Het Vo//c verslag uit van een 
gesprek tussen vier kamerleden over de politieke 
herverkaveling Het kwartet heeft daarbij fraaie 
ontledingen ten beste gegeven Opnieuw werd het 
tema herhaald dat er zich teveel partijen aandie
nen, bovendien zouden zij „het voor 85% met 
elkaar eens zijn" 

Alle woordvoerders hebben daar zo hun mening 
over Johan Vande Lanotte (SP) meent te weten 
dat „je met naar de kiezer kunt stappen met 

partijen die zo dicht bij elkaar liggen Dat betekent ofwel 
verdwijnen, ofwel nog meer overloperij " Karel Pinxten (CVP) 
ziet voor zijn partij geen probleem ,,want onze kristelijke 
inspiratie blijft even breed als vroeger Alleen de invulling heeft 
een eigentijdse vorm nodig " Magda Aelvoet (Agaiev) vindt 
wel ,,dat er zich een nieuwe breuklijn aandient Het ekologi-
sche moet voor ons het draagvlak zijn van alle beslissingen, 
en wel op wereldschaal " Herman Lauwers (VU) ,,Breuklijnen 
maak je met zelf De kiezer zal dat wel doen Het is ook de 
kiezer die de politieke herverkaveling uittekent " 

Toegegeven, deze citaten zijn uit hun verband gerukt maar 
ze geven de sfeer weer waarin alle 
Vlaamse partijen zich thans bevinden 

Konklusies van de debaters SP 
,,Het kan met anders of de komende 
jaren moeten er partijen verdwijnen of 
samensmelten " CVP ,,Desnoods 
moet de CVP naar de oppositie als de 
kiezer het zo wil " Volgens het kranten-
kommentaar gaan ,,VU en Ageiev ge
bukt onder hun imago van éen-tema-
partij Voor hen betekent politieke ver
nieuwing dan ook het onderstrepen van 
hun ruimer partijprogramma" 

Het boeiende aan deze diskussie is 
hoe het nu precies met die breuklijnen 
gesteld is Tot voor kort vertegenwoor
digden partijen hun traditionele ideeën, geërfd uit de vonge 
eeuw Klassieke tegenstellingen hadden te maken met maat
schappijopvattingen die de tijden dienden te trotseren, maar 
die ook maar tijdelijk bleken te zijn Van de konfrontatie tussen 
de klassen rest alleen de romantiek, al even achterhaald als 
het duel tussen de kromstaf en de fakkel van de vrijheid 

Magda Aelvoet voegde aan het debat een Vlaams-Waalse 
breuklijn toe, maar dit is maar ten dele juist Het echte konflikt 
was fundamenteler, want een nationaliteitenkonflikt, waarbij 
het om de keuze tussen volksnationalisme en staatsnationalis-
me gaat Een keuze die door de stichters van de Volksunie 
werd gemaakt en die uiteindelijk tot de federalizering van 
België heeft geleid 

Hoe het de breuklijn links-rechts vergaan is werd door 
Herman Lauwers helder geformuleerd ,,Vandaag zijn de 
vakbondsantwoorden met noodzakelijk progressief Er is nog 
wel een links-rechts-tegenstelling over de materiele verdeling 
van de welvaart Nu speelt echter ook een andere breuklijn als 
het om immateriële belangen gaat Maar een pleidooi voor 
een nieuwe etiek bijvoorbeeld is met noodzakelijk progres
sief " 

WIJ willen het hier met hebben over de invulling van de 
begrippen links en rechts, progressief en konservatief De 
geschiedenis heeft geleerd dat hun inhoud geen vaste waarde 
IS en van vandaag op morgen kan wijzigen Er moet dus een 
duidelijker grondvlak zijn van waarop politiek wordt gevoerd 
Is het platform ,,het ekologische" (Agaiev) of ,,de kristelijke 
inspiratie" (CVP) of ,,het demokratisch beheren van de 
maatschappij en de solidariteit tussen arm en rijk" (SP) of het 
,,idee van de gemeenschap tegenover het individu" (VU)'' 

Binnen dit kwartet hebben VU en Agaiev het duidelijkste 
maar ook eenzijdigste gelaat, CVP en SP bespelen bredere 
velden Vande Lanotte daarover ,,Een van de grote proble
men IS net dat de traditionele partijen geen tema hebben dat er 
uitsteekt Partijen die dat wél hebben gaan vooruit " Traditio
nele partijen willen zoveel mogelijk belangen in één formatie 
verzoenen en kunnen mets anders dan profielloos worden 

Het Vlaams Blok is een voorbeeld van één-tema-partij, zij 
legt zich volledig op de migrantenproblematiek toe, kiezers 
die in ekstreme mate tegen vreemdelingen zijn weten voor wie 
stemmen Voor andere verzuchtingen moeten zij met bij het 
Blok zijn 

Guy Verhofstadt begon pas aan zijn verruimingsoperatie 
nadat de PW een zachte anti-vreemde-
lingenpolitiek had uitgeprobeerd Om 
helemaal uit het grijze middenveld te 
torenen vond hij de zgn burgerdemok-
ratie uit Gebruikmakend van de tijds
geest roept hij de burger tot het epicen
trum van onze verbruikersmaatschappij 
uit Middels ,,inspraak" bij het samen
stellen van de verkiezingslijsten wil zijn 
partij de publieke opinie een politieke 
vernieuwing verkopen Deze truuk 
schijnt, altans volgens opiniepeilingen, 
te lukken, maar zal uiteindelijk van geen 
waarde zijn Erger nog, om deze bur-
ger-diktatuur te verwezenlijken moest 
de PW van naam veranderen en een 

onwaardige overloperij op touw zetten De fraaie idealen, een 
propere politiek vooraan, die de nieuwe partij propageert 
werden daardoor in één klap ongeloofwaardig 

Verhofstadt heeft voor een breuklijn gezorgd, maar het zal 
er een van korte uur zijn, zeker weten In Het Volk-debat 
verklaarde Herman Lauwers ,, breuklijnen maak je met zelf 
De kiezer zal dat wel doen Het is ook de kiezer die de politieke 
herverkaveling uittekent" Wij spreken dat met tegen, maar 
voegen er wel aan toe dat een politieke partij de kiezer de kans 
moet geven een breuklijn te ,,zien" Eerder kan hij met met 
kennis van zaken herverkavelen 

De Volksunie moet en kan boven het grijze centrum 
uitstijgen Op voonwaarde dat zij haar waarde van natie
vormende partij onophoudelijk blijft beklemtonen en dit unieke 
goed tegenover de andere ideeën kleurvol profileert Op 
voorwaarde ook dat zij uit haar programma verbeelding en 
durf put om een antwoord te geven op de vragen van onze tijd 
Wie de belangen van de hele natie ziet, vergeet de burger met 

Maurits Van Liedekerke 
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11 In het derde deel van 
onze reeks over Sint-Mi-
chiel belicht Piet Van 
Schuyienbergh het ver

dragsrecht en de restbevoegdhe
den, zaken die in de derde faze van 
de vorige staatshervorming waren 
blijven steken. 

^ M Lode Wils is een profes-
I £3. ^°'^ *̂ '® ®®" Sabbatjaar 
I " ^ nam om een boek te 

schrijven waarvan VU-
stichter-voorzitter Frans Van der Eist 
belangrijke delen „met vatbaar voor 
een ernstige bespreking" noemt. 

M mm Een jaar volksnationale 
T ^g strijd is deze week op be-

I g zoek bij onze Duitse broe
ders. Eerst in Duitsland 

zelf natuurlijk. 
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Deze week in WIJ: de blij
vers op een unieke poster 
om boven uw bed te han
gen. 

Van de Blauwe Maandag 
Compagnie ging All for 
love in première. Subliem 
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seizoen werd ontslagen. 
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OPNIEUW VOEREN 
In de Limburgse faciliteitengemeente Voe

ren steekt de kommunautaire koorts weer op. 
De gemeenteraad keurde de betaling goed 
van een burgemeesterswedde voor scliepen 
Happart, die van augustus '87 tot december 
'88 de funktie van waarnemend burgemees
ter uitoefende. De Vlaamse Binnenlandminis
ter Kelchtermans (CVP) kondigde reeds aan 
dat het besluit van de gemeenteraad vast en 
zeker vernietigd zal worden. 

In april '90 had de provinciegoeverneur op 
basis van een arrest van de Raad van State al 
eens eerder een dergelijk besluit vernietigd. 
Volgens de Raad mag Happart de funktie 
wettelijk niet uitoefenen omdat hij geen Ne
derlands sprak. De Voerense gemeenteraad 
keurde ook een voorstel goed waardoor de 
gemeente 51.000 frank ten laste neemt van 
de kosten die gepaard gingen met de organi-
zatle van het onwettelijk referendum. 

Minister Sauwens (VU) dreigde ermee een 
regeringskommissaris naar Voeren te sturen. 
Tot tweemaal toe heeft de Voerense gemeen
teraad dit jaar geweigerd om het openbaar 
onderzoek te starten met betrekking tot een 
aantal monumenten en dorpsgezichten die 
door Sauwens op het voorontwerp van de lijst 
tot bescherming geplaatst werden. De ge
meente moet dit openbaar onderzoek, een 
stap in de bescherminsprocedure, op bevel 
van de Vlaamse regering organizeren. Sau
wens noemt de weigering een onrechtmatige 
bevelsweigering. 

ROT OP 
Op 11 februari had te Brussel de opening 

plaats van de tentoonstelling Hofkunst van de 
Sassanieden, een prestigieuze ekspositle in 
het Koninklijk Museum voor Kunst en Ge
schiedenis. De opening werd bijgewoond 
door 500 personen, waarvan ongeveer de 
helft Nederlandstalig. Toch sprak de verte
genwoordiger van de federale minister van 
Wetenschapsbeleid Dehousse, in tegenstel
ling tot de andere sprekers, de aanwezigen 
uitsluitend in het Frans toe. De adjunkt-
kabinetschef werd na zijn langdradige en 
eentalige tussenkomst trouwens uitgejouwd. 

VU-senator Bob Van Hoolanduep Dehous
se voor deze zaak ter verantwoording. De 
minister van Wetenschapsbeleid antwoordde 
echter op een biezonder onhebbelijke wijze. 
Hij venwees nl. naar art. 23 van de grondwet, 
dat zegt dat het gebruik van de in België 
gesproken talen vrij is. De minister antwoord
de dus zoveel als rot op, aldus Van Hooland. 
Dehousse liet weten dat hij en zijn kabinet de 
taal spreken die ze willen, waar en wanneer 
ze dat willen. 

Van Hooland is niet van plan het hierbij te 
laten. Hij kondigde aan premier Dehaene 
over de zaak te interpelleren. 

VDB 
Gewezen premier Paul Vanden Boeynants 

is politiek nog springlevend. In een inten/iew 
met La Libre kondigde VDB zelfs aan dat hij 
kandidaat-burgemeester is in Brussel, ten
minste wanneer z'n gezondheid het toelaat. 
Hij zal bij de volgende gemeenteverkiezingen 
de gezegende leeftijd van 75 jaar bereikt 
hebben. 

VDB deed vorige keer ook al een gooi naar 
de sjerp van Brussel. Omdat hij toen een 
veroordeling opliep wegens belastingontdui
king, werd Hervé Brouhon benoemd. Deze 
sukkelt echter met de gezondheid, en werd 
van eind mei verleden jaar tot voor kort 
vervangen door Michel Demaret, een VDB-
getrouwe. 

VDB, met zijn aureool van aartsfraudeur op 
die leeftijd nog burgemeester van Brussel ? 
Het is te onwaarschijnlijk om waar te zijn. 

ADVERTENTIE 
Hoewel U hier misschien een stukje ver

wacht over een advertentie die verleden week 
stof deed opwaaien (nl. de Ik ö/Z/C-afsluiter in 
de VUM-kranten van vrijdag jl.), willen we het 

even hebben over De fl/Vaa/-advertentie in de 
Vlaamse dagbladen van donderdag. Dit is 
zo'n auto-advertentie die iedereen gezien 
heeft, maar waarvan bitter weinig mensen 
achteraf zullen kunnen zeggen over welk 
merk het ging (de Peugeot 306). 

Het uitzonderlijke aan de Rivaal, was dat de 
kranten die dag zo geplooid waren alsof de 
advertentie heel de voorpagina bedekte. In 
feite ging het om de achterzijde van de krant. 
Eén Belgische krant bedankte voor de twijfel
achtige eer om de indruk te wekken dat ze 
haar voorpagina verkoopbaar vindt: de Brus
selse Le Soir 

Alle andere kranten die voor de kampanje 
gevraagd werden, konden de verleiding niet 
weerstaan. Het spreekt vanzelf dat de adver
tentie duur betaald werd. Eigenlijk werd dus 
bewezen dat wanneer bedrijven dat echt 
willen, ze gewoon de voorpagina van een 
krant (al gaat het in feite om de achterpagina) 
kunnen kopen. 

Alleen de redaktie van De Standaard liet 
weten dat ze zich tegen de advertentie verzet
te. De redaktie moest echter vrede nemen 
met een bericht Aan de lezer waarin ze haar 
standpunt uiteen mocht zetten. De hoofdre-
dakteur en de direktie beslisten immers toch 
de advertentie te plaatsen. [> 

De 19-jarige Barbara Dex gaat ons land vertegenwoordigen op Eurosongfesti
val van Dublin. De dochter van Mare Dex, wiens ervaring zich tot nu toe beperkt 
tot het Vrij Podium in Kasterlee en de Kempenshow, slaagde wonderwel in haar 
Eurosong-eksamen. Ze liet Vlaamse reuzen en reuzinnen als Petra, Wendy Van 
Wanten en Leopold III overtuigend achter zich met het simpele liefdesliedje 
„Iemand als jij". Voor Barbara, het meisje zit in haar laatste jaar Mode en 
Kleding in het Heilig Graf in Turnhout, gaat een nieuwe wereld open. 

(foto vum) 
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DOORDEWEEKS 

JEUE ÏWtm 

Maandag protesteerde een groep vrouwen op het Brusselse Muntplein tegen 
de sistematische verkrachtingen van seksegenoten in ex-Joegoslavië. IWet dit 
protest naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag betuigden ze hun 
solidariteit met de duizenden vrouwen en kinderen, die het slachtoffer zijn van 
deze „oorlogsmisdaad" en „schande voor de mensheid". Een kleine vijftig 
vrouwenverenigingen hadden tot de aktie opgeroepen, een paar honderd min 
of meer in het zwart geklede vrouwen hadden gevolg gegeven aan de oproep. 

BRABANCONNE 
De neo-unitaristische Vereniging van de 

21ste juli heeft een origineel antwoord be-
dactit op de l<ampanje Vlaanderen 2002 van 
de Vlaamse regering. Deze vereniging van 
Oude Belgen zong woensdag 20.02 uur lang 
ononderbroken de Brabangonne, in twee 
talen natuurlijk. 

We zijn wel eens benieuwd of en hoe dat in 
het Nederlands verlopen is. De Gazef Van 
Antwerpen citeert enkele fraaie volzinnen uit 
de aankondiging van de ludieke aktie die ons 
het ergste doen vrezen, en tegelijk meer en 
meer in de overtuiging sterken dat het Oude 
België de Vlamingen als tweederangsbur
gers zal blijven beschouwen. Geniet even 
mee van de tekst: Wanneer sommige men
sen onafhankeiijkheidsplannen maken voor 
het jaar 2002, willen v/ij hard op roepen: laten 
wij ons verenigen in de de verschijdenheid en 
laten we elkaar cultuur eerbiedigen. Samen, 
Vlamingen en Walen, zullen we onze fierheid 
Belg te zijn en te willen blijven luidop zingen. 
De pers wordt opgeroepen deze gebeurtenis 
niet ongedaan te laten. Wat we hierbij (met 
ongedaan) deden. 

moeten kiezen. Maar, stelt het Blok de Frans-
taligen gerust, dat proces mag rustig een 
generatie of twee duren. 

VERHOFSTADT 
Doet ie het of doet ie't niet? Gaat Verhof-

stadt de VLD leiden om daarna premier te 
worden, of laat hij iemand anders het voorzit
terschap ? Met die vraag wil de VLD Vlaande
ren nog een tijdje bezig houden. Het ant
woord is nochtans intern al lang gekend: 
Verhofstadt blijft (en niet wordt\) voorzitter, 
omdat anders heel de,,vernieuwing" naar de 
vaantjes is. 

Die „vernieuwing" loopt immers niet zoals 
men op het VLD-sekretariaat wel zou wensen. 
We kunnen nog veel volk gebruiken, zuchten 
gewezen VU-ers. De overloperij bleef immers 
beneden de venwachtingen. De overgeko
men VU-ers hebben niet de macht om ook 
maar iets te forceren binnen de VLD. De 
overlopers in het parlement zijn gedegra
deerd tot back-benchers die in hun kiesarron
dissement een bordenslag mogen strijden, 
zoals de ongelukkige Gabriels, maar bij een 
amendement dat de bevoegdheid om am
nestie te verlenen aan de Vlaamse regering 
zou toekennen, moeten ze de Vlaamse libe
ralen volgen (want de Frantalige liberalen 
stemden per ongeluk voor!) en tegenstem
men. 

Let op onze woorden: Verhofstadt wordt 
voorzitter, want hij is de enige die de „verrui
ming" nog een schijn van echtheid weet te 
geven. 

(foto vum) 

BRUXELLES VLAAMS! 
Zo zou de aangekondigde tweetalige pro-

pagandakampanje kunnen luiden (misschien 
best toch niet in Gotisch schrift) van het 
Vlaams Blok in Brussel. De ekstreemrechtse 
partij laat de sluier voor het gezicht even 
zakken: het is het ekstreemrechts gedach-
tengoed van het zuiver ras dat de absolute 
prioriteit geniet bij het Vlaams Blok. Vlaamse 
overwegingen vormen niet meer dan de in
kleding voor een racistische maatschappijvi-
zie. 

Filip De Winter mikt nu op het Franstalig 
kiespubliek in Brussel dat totnogtoe vooral 
voor Vlamingenhater Roger Nols stemde: 
een publiek dat de migranten haat, en hen 
verantwoordelijk stelt voor al wat misgaat in 
de hoofdstedelijke samenleving: verkrotting, 
kriminaliteit, drugs, werkloosheid,... 

Het Vlaams Blok wil de Franstalige Brusse
laar nu wijsmaken dat het al die problemen 
zal oplossen. Voor de schone ogen van de 
Vlaamse kiezer wordt daar dan aan toege
voegd dat men wel, op lange termijn welis
waar, voor de Vlaamse gemeenschap zal 

L35 
Een Spaanse projektontwikkelaar had een 

droom: een wolkenkrabber bouwen van 
1.000 meter hoog. In Brussel, in de omgeving 
van of bovenop het Berlaymontgebouw. Een 
schitterend prestigeprojekt, vindt L35. Brus
sel, de Europese hoofdstad, krijgt daardoor 
het hoogste torengebouw ter wereld. De 
toren zou van 120 kilometer afstand te be
wonderen zijn. Van overal in België, Aarlen en 
Bastenaken uitgezonderd, zou men het im
mens bouwwerk kunnen zien staan. 

In het gebouw zou plaats zijn voor 20.000 
mensen, vooral EG-ambtenaren. De masto
dont zou in één klap alle andere wolkenkrab
bers tot kerktorens degraderen: de CN-toren 
van Toronto telt slechts 552 meter, en de 
Sears-toren van Chicago komt met z'n 441 
meter niet eens tot in de helft. De toren zou 
volgens L35 technisch perfekt te bouwen zijn, 
en beantwoorden aan de hoogste veilig
heidsnormen. Het Berlaymontgebouw zou 
ofwel geïntegreerd worden in de toren, ofwel 
herleid worden tot een binnenplein. L35 schat 
de kostprijs op 45 miljard, maar de Spaanse 
dromers maken zich sterk dat ze de toren 
voor het jaar 2000 klaar kunnen krijgen. 
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KORTWEG 

• De paus komt volgend jaar nog 
eens naar Vlaanderen. Hl) zal assis
teren bij de zaligverklaring van 
pater Damiaan op 15 mei. 

• Bij de gemeenteverkiezingen in 
de Duitse deelstaat Hessen won 
de ekstreemrechtse Repubiikaner 
Partei, de Groenen en de liberalen. 
Vooral de socialistisciie SPD ver
loor heel wat pluimen. 

• De verkiezingskoorts in Frankrijk 
woedt intussen ook iievig. De Fran
se kiezer kan nu op zijn Minitei-
tiuiskomputer te weten komen hoe 
links of reclits hij/zij is, door een 
twintigtal vragen te beantwoorden. 
De komputer berekent aan de hand 
van de antwoorden op vragen over 
migranten, doodstraf, legerdienst, 
vakbonden, grote fortuinen, etc. |e 
graad van links- of rechtsheid. 

• De regisseur van de film Daens, 
Stijn Coninx, is ontvangen door 
koning Boudewijn. De Oscar-nomi
natie voor de Vlaamse film doet 
werkelijk alie achterdeuren en pa
leispoorten open. Het is niet be
kend of de koning zich tijdens zijn 
onderhoud met Coninx tot daen-
sist bekeerd heeft. 

• Om de plaag van autodiefstallen 
te bestrijden, worden de grijze in-
schrijvingskaarten van voertuigen 
eind van dit Jaar roze. Dat Is de 
kleur die het moeilijkst te kopiëren 
is. Men schat dat tussen de 5 en de 
10 procent van de meer dan S 
miljoen grijze inschrijvingsbewij-
zen in de voertuigen op onze we
gen vals of vervalst zijn. 

• De CVP-senaatsfraktie verzet 
zich tegen het voorstel van CVP-
kamerlid D'Hoore over de finan
ciering van de poittieke partij
en. Dit wetsvoorstel was ai goed
gekeurd in de Kamer. De CVP-se-
natoren vinden het ongepast om 
een half mitjard aan de partijen te 
geven, wanneer de burgers weer 
een rondje inleveren te wachten 
staat. Deze subsidie komt er in 
plaats van de fiskaal aftrekbare gif
ten aan partijen. De VU is ook tegen 
de wet, maar dan omdat de kontro-
le op het verbod op giften niet 
streng genoeg is. 

• De Amerikaanse mediagigant 
Ted Turner, eigenaar van o.m. 
CNN, wil Europa verder veroveren. 
Vanaf september stuurt hij een 
nieuwe zender op ons af die waar
schijnlijk op de kabel komt. Car
toon Network zal van 6 uur 's 
morgens tot 8 uur 's avonds teken
films uitzenden. Na 8 uur worden er 
films geserveerd tot het ochtend
gloren. 

VLAAMSE ARTSEN 
WILLEN SZ SPLITSEN 

Uit een lezersenquête, uitgevoerd in op
dracht van de Artsenkrant, blijkt dat 75% 
van de Vlaamse artsen voor de federalise
ring van de sociale zekerheid (SZ) Is. 84% 
van de Franstalige artsen zijn tegen de 
splitsing van de SZ. Er zijn meer Franstali
ge dan Vlaamse dokters, dit gegeven beïn
vloedt dan ook de nationale cijfers: 50% 
van het medisch korps in België is tegen 
de federalisering van de SZ, 43% is voor. 

Deze cijfers behelzen echter wel de re
gionalisering van gans de SZ. Uit het on
derzoek blijkt dat 17% van de Vlaamse 
artsen wel tegen een federalisering van de 
hele SZ is, maar van die groep is dan weer 
een derde gewonnen voor de splitsing van 
de ziektekostenverzekering. We kunnen 
dus stellen dat in totaal ruim 80% van de 
Vlaamse dokters een splitsing van de ge
zondheidszorg wenst. Brussel volgt in 
deze materie helemaal de Vlaams-Waalse 
tegenstelling. 

We vroegen Patrick Vankrunkelsven, 
VU-ondervoorzitter en huisarts in Laakdal, 
wat we nu aan moeten vangen met deze 
cijfers. 
• Is de uitslag van de enquête een verras
sing voor u ? 

„Helemaal geen verrassing. De gezond-
heidssektor wordt, zoals de meeste andere 
sektoren, gekonfronteerd met bezuinigings
plannen. In de artsenwereld is goed bekend 
dat misbruiken in de gezondheidssektor in 
Wallonië schering en inslag zijn. De bereid
heid van de Vlaamse artsen om ook in 
Vlaanderen de sektor te saneren blijft klein 
zolang men weet dat men langs Franstalige 
zijde de financiële middelen over de balk 
gooit" 
• Hoe verklaart u dat sommige artsen wel 
de ziektekostenverzekering willen splitsen 
maar niet de hele SZ? 

„De betrokkenheid van de artsen is het 
grootst naar de gezondheidssektor toe. Art
sen zijn anderzijds hoe dan ook sociaal 
voelend. Er wordt soms wel eens op dema
gogische wijze gezegd dat de VU voor inte 
grale splitsing van de SZis, zonderde minste 
mate van solidariteit over te houden. Dit komt 
wel eens negatief over bij sommige artsen. 
Anderzijds weten de meeste Vlaamse ge 
neesheren dat er inderdaad misbruiken be 
staan in de gezondheidssektor, en bijgevolg 
vindt men het logisch dat ertegen opgetreden 
wordt Wanneer de lijn wordt doorgetrokken 
naar de hele SZ, zal men de integrale split
sing evengoed kunnen verdedigen. Toch zal 
er bij het artsenkorps een gezonde solidariteit 
blijven bestaan. 

Maar we mogen het debat over de SZ niet 

Vankrunkelsven: „Artsen zijn hoe dan 
ook sociaalvoelend". 

verengen tot een budgettair probleem. Zeker 
over de gezondheidssektor bestaat er in 
Vlaanderen een totaal andere visie dan in 
Wallonië over hoe deze zorg moet worden 
gestruktureerd. Binnen het Vlaamse artsen-
korps groeit er een konsensus om de hoog
technologische, geldopslorpende gezond
heidszorg tot het nuttige en strikt noodzakelij
ke te herleiden. Daan/oor is een beleid in 
eigen handen noodzakelijk." 

• Wat voor blad is die Artsenkrant ? Kan ze 
als spreekbuis van alle artsen, Vlaamse én 
Franstalige, beschouwd worden? 

„De Artsenkrant wil ongebonden en objek-
tief informeren naar de medische sektor toe. 
Er verschijnt ook een Franstalige editie van 
de Artsenkrant Het is misschien mede door 
toedoen van dit blad dat het debat over de SZ 
nu zo intens gevoerd wordt" 
• Wat is de impakt van deze enquête? 
Wordt er iets ondernomen met dit cijferma
teriaal ? Kan minister Sauwens ze bv. ge
bruiken bij z'n onderzoek naar de transfer
ten? 

„Louter cijfermatig heeft deze enquête wei
nig politiek gewicht denk ik. Maar het toont 
wel aan dat de problematiek van de SZ 
binnen de sektor ernstig wordt genomen. Dit 
is zeer belangrijk, want artsen zijn voor een 
deel opiniemakers, gezien hun kontakten met 
de bevolking. Deze enquête bewijst tevens 
dat de stellingen van de VU andermaal meer 
en meer worden geschraagd door brede 
lagen van de maatschappij enige jaren terug 
stonden we nog alleen met onze standpun
ten over de SZ." 
• Opvallend is dat wanneer de artsen ge
vraagd wordt hoe groot ze de transfers 
schatten, blijkt dat drie op vier Franstall-
gen er geen flauw benul van hebben, en 
dat 2/3 van de Vlamingen het denken te 
weten. De bedragen die de Vlamingen 

(lees verder biz. 13) 

7 WIJ - 11 MAART 1993 



REPLIEK 

PERSSPIE6EL 
HETVOLK 

„Politici krijgen vaak het verwijt toege
stuurd dat ze aan dagjespolitiek doen Ze 
worden bestempeld als mensen die compro
missen sluiten om hun eigen macht veilig te 
stellen Zelden hebben ze het imago van 
goede beheerders die zich met de echte, de 
grote maatschappijproblemen bezig houden 
In die zin verdient het project Vlaanderen-
Europa 2002 van de Vlaamse regering alle 
lof Luc Van Den Brande en zijn collega's 
doen tenminste een poging Zij leggen een 
proef van lange termijnstrategie voor Zij 
hebben een ambitieus meerjarenproject bij
eengeschreven dat de aanzet kan zijn voor 
een beter Vlaanderen " 

Alain Vanbuyten. 2 maart. 

„Daarom moest René Vandereycken eruit 
bij AA Gent omdat hij er geen flauw benul 
van had waar hij zijn jongens moest opstel
len Vandereycken bestond het namelijk om 
Enk Viscaal al die tijd voor aap te zetten als 
spits Tenwijl toch iederéén weet dat Viscaal 
maar op één plaats deugt in het doel 

Volgend seizoen staat hij onder de lat bij 
Club Brugge, waar ze er goed aan doen 
Daniel Amokachi als libero te bezigen en 
Pascal Plovie als cornervlag Als Robert Ma-
hieu nu ook Paul Van Himst nog eens wil 
influisteren dat Enzo Scifo géén patron is, 
maar een typische linksback, dat de sterkste 
plaats van Vital Borkelmans die van rechter 
bankzitter is en dat Alex Czerniatynski bij 
voorkeur wordt benut in buitenspelposite, 
wat let ons dan nog om straks de World Cup 
te winnen ' 

Nee, die Vandereycken wist met eens zijn 
eigen kwaliteiten te benutten Anders had hij 
zich zaterdagavond moeiteloos geplaatst 
voor Dublin, want in drie frasen van zijn 
Limburgs steekt meer melodieuze vernieu
wing dan in de hele Eurosong-finale" 

P.J.J. Sportmans. 8 maart. 

„De actie van Verhofstadt is alleen een 
verruimingsoperatie en geen politieke ver
nieuwing Ik merk dat alle partijen opschuiven 
naar het centrum De VU stelt alvast het idee 
van de gemeenschap tegenover het individu, 
de burger van Guy Verhofstadt Zo gauw als 
het Sint-Michielsakkoord is gestemd, willen 
we meer geprofileerd dan ooit naar buiten 
treden De VU is te lang een eén-thema-partij 
geweest" 

Herman Lauwers. 8 maart. 

„De realiteit wil er wel eens minder roos
kleurig uitzien uitgerekend op de dag waar

op de Vlaamse regering met veel poeha haar 
voornemen verkondigde om „te werken aan 
een nieuw Vlaanderen dat zijn eigenheid in 
Europa en de wereld bewaart en versterkt" 
kwam gisteren een belangrijke positie in de 
Vlaamse mediawereld in Nederlandse han
den 

En hoewel het niemand zal ontgaan zijn dat 
volgens de Vlaamse bewindvoerders voor 
een efficient bestuur drie niveaus (gemeente, 
Vlaanderen, Europa) volstaan, ziet ook op dit 
terrein de realiteit er nog anders uit Tussen 
droom en daad staan provincies in de weg en 
een koninkrijk dat België heet." 

Standpunt. 2 maart. 

,,Hoeveel uren, dagen of weken de natio
nale ministers zich ook zouden bezinnen, ze 
zullen er met meer in slagen om een gelijkaar
dig document (Vlaanderen-Europa 2002 
n V d r) voor België uit te werken Het zou 
onterecht zijn om hen dat kwalijk te nemen, 
want men kan niemand verplichten het on
mogelijke te realiseren Ondanks de kroon, 
het nationaal parlement en een handvol bi-
kulturele instellingen is België nu vooral een 
uitdaging voor historici en dat zijn vaklui van 
het verleden " 

Paul Goossens. 3 maart. 

„De tijd dat men vanuit de Vlaamse onder
buik en met een zorgvuldig gekultiveerd 
mindenwaardigheidscomplex aan politiek 
kon doen, is voorbij" 

Paul Goossens. 3 maart. 

De Standaard 
„In een verder stadium hebben wij er 

belang bij eveneens kontakten te zoeken met 
de kleinere Noord- en Oostzeelanden zoals 
Denemarken, Noorwegen, Zweden, en ver
derop Estland, Letland, Litouwen en Finland 
De kleinere staten in noordwestelijk Europa 
en de belangrijke regio's hebben er alle 
belang bij elkaar te vinden, al was het maar 
om samen het hoofd te bieden aan de 
hardnekkige eigenschap van grotere staten 
om de macht uitsluitend onder elkaar te 
verdelen" 

Paul Van Grembergen. 2 maart. 

,,Baron Charles-Ferdinand Nothomb had 
deze week pech Een poging om met zwier 
een aantal hervormingen van het parlemen
taire werk aan te kondigen werd hem brutaal 
ontzegd door de Parti Socialiste De partij van 
de brute macht draaide woensdag aldus een 
eerste kleine en onvolledige aanzet om de 
werking van de Kamer te verbeteren zonder 
verpinken de nek om „Ons financieel laten 
straffen omdat we met komen stemmen'' 

Geen sprake van i", redeneerde de fraktie die 
bekend staat als de kampioen van het absen
teïsme " 

Luc Neuckermans. 6 maart. 

„We moeten ophouden onze welvaart te 
kopen met het zweet van onze kinderen en 
kleinkinderen De tunnel die we daan/oor 
doormoeten is veel langer en benauwender 
dan ons werd voorgehouden De doortocht is 
pijnlijker dan we nog steeds zo graag willen 
geloven " 

Bart Sturtewagen. 6 maart. 

LE SOIR 
„ZIJ die stellen dat het konfederalisme 

uitmondt in separatisme hebben het met 
begrepen ( ) Het is de mogelijkheid voor 
twee grote entiteiten om samen iets te doen." 

Luc Van Den Brande. 2 maart 

De 
Financieel 

Ekonomische 

„Dat de kiezer een krachtdadig herstelbe
leid, ondanks de bijhorende onpopulaire 
maatregelen, naar waarde weet te schatten, 
werd trouwens begin de jaren tachtig bewe
zen Toen won de rooms-blauwe koalitie 
Martens V de verkiezingen, ondanks devalua
tie en inlevenng" 

Stefaan Huysentruyt. 6 maart. 

DE STANDAARD 
MAGAZINE 

„Ik ben verslaafd aan taal als Italo Svevo 
aan sigaretten Ik kan absoluut met denken 
als ik met schrijf, als ik met formuleer Maar al 
die mooie zinnen schrijf ik met uit pronk
zucht al dat moeizame geformuleer van mij 
dient met de estetika, maar een bepaalde 
gedachtengang Wat ik schrijf, kun je dan ook 
met zappend lezen, de lezer die ik mij droom, 
leest alsof hij wijn proeft Ik zou willen dat hij 
bedwelmd raakt, het liefst in vervoering, maar 
zonder zijn verstand er bij te verliezen Zoals 
ik schrijf de Weense wonderdokter Freud 
zou waarschijnlijk van anaal perfektiomsme 
gewagen Kar! Kraus, de Tom Lanoye van het 
Wenen van voor de oorlog, zei ooit „Slordig 
taalgebruik leidt tot totalitair denken" Waar
om zijn mensen gevoelig voor slimme slo
gans van extreme partijen"? Omdat hun taal 
rafelt en hun denken dus ook" 

Benno Barnard. 5 maart. 
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HORIZON 

PALESTINA 
Deze week heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een 

beslissing genomen die de moeite waard is om even van dichterbij te 
analiseren. Het betreft het besluit van de Quatre Brasstraat (er bestaat 
geen officiële vertaling in het Nederlands van het adres van ons 
ministerie van Buitenlandse Zaken !) om voortaan het Informatie- en 
Verbindingskantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie te Brus
sel (PLO) om te vormen tot een „Algemene Vertegenwoordiging van 
Palestina". Het feit dat Israël bij monde van zijn ambassadeur Meyer te 
Brussel, snedig en snel op deze beslissing heeft gereageerd, spoort 
ons ertoe aan deze nieuwe toestand ekstra aandachtig te bekijken. 

Sinds het Congres van Wenen in 1815 en de Conferentie, eveneens 
van Wenen van 1968, verkeren de staten onderling met elkaar volgens 
een geheel van afgesproken kodes. Zij staan te lezen in het Volkeren
recht. Eén van de basisprinclepen hiervan is dat alleen internationale 
rechtssubjekten met eikaar volkenrechtelijke betrekkingen kunnen 
onderhouden. Het betreft in de eerste plaats Staten, maar ook 
internationale organismen zoals de UNO, de NAVO, de EEG en 
internationaal erkende entiteiten zoals bijvoorbeeld het Vatikaan. 
Terloops gezegd: het Verdrag van Wenen voorziet dat deelgebieden 
van federale staten slechts internationale verdragen kunnen afsluiten 
indien de federale grondwet zulks uitdrukkelijk voorziet. Dit is precies 
de draagwijdte van het nieuwe artikel 68 dat weldra door de Belgische 
grondwetgever zal worden gestemd ! 

In principe treden dus alleen inter- ||' { | t[2S^J^ 
nationale erkende Staten op in het 
rechtsverkeer. Welnu, in verband met 
het konflikt in het Midden-Oosten 
heeft de Volksunie er steeds voor 
gepleit dat de twee volkeren die daar 
met elkaar in konflikt zijn, alle twee 
recht hebben op een Staat. Niet al
leen recht op zelfbeschikking zoals 
België sedert 1973 en zoals de Euro
pese Gemeenschap sedert de Ver
klaring van Venetië van 1980 is gaan 
eisen, maar recht op een eigen Staat. 
Niet alleen Israël, maar ook Palesti
na. Dit werd in Jeruzalem recent nog 
gezegd, met evenveel woorden, door 
niemand minder dan president Mitte-
rand. De Volksunie staat op deze 
stelling sedert verschillende jaren in tegenstelling tot het officiële 
België dat, ik herinner het mij nog goed, in 1970, onder Harmei, in de 
UNO stemde tégen de,,onvervreemdbare rechten" van de Palestijnen 
die toen niet anders dan terroristen konden zijn... 

Het is de internationale pers niet ontgaan dat de Volksunie in de 
loop van de maand maart 1990, nadat ik bij het partijbestuur verslag 
had uitgebracht over een parlementaire studiereis ter plaatse, duide
lijk stelling heeft genomen inzake de noodzaak tot internationale 
erkenning van het Palestijnse Volk. Het parlement heeft daarop op 6 
december 1989, een resolutie gestemd, die zonder tegenstem werd 
aangenomen, en die ervoor pleit dat ,,de Belgische regering het 
statuut van de Palestijnse vertegenwoordiging te Brussel zou verbete
ren". 

Arafat en de zijnen hebben de Palestijne Staat in '88 uitgeroepen en 
hij werd sedertdien door meer dan honderd Staten volkenrechtelijk 
erkend. Er zijn dus in de wereld ongeveer honderd Staten die menen, 
zoals wij, dat het Palestijnse volk recht heeft op een Staat. Er zijn aldus 
bijvoorbeeld 20 Arabische, 36 Afrikaanse, 14 Aziatische en 18 
socialistische Staten die het land en de staat Palestina een diploma
tiek bestaan hebben gegeven en die daarmee dientengevolge betrek
kingen onderhouden op het niveau van ambassadeur. Tussen de 
Europese landen die Palestina hebben erkend is er bijvoorbeeld ook 
Oostenrijk. 

Omgekeerd is het dus in principe onmogelijk om een diplomatiek 
statuut van nationale soevereine Staat toe te kennen aan een land dat 
niet wordt erkend. De Europese Gemeenschap erkent Palestina met. 
Vandaar dat men in de EEG-hoofdsteden ook geen Palestijnse 

,,Ambassadeurs" aantreft. Wel,,Vertegenwoordigers van de PLO" en, 
sedert de beslissing van vorige week door Brussel ook ,,Algemene 
Vertegenwoordigers van Palestina". Dit was reeds het geval in Parijs 
en in Rome. De regeringen van Griekenland en Spanje geven de 
Palestijnse vertegenwoordiging in Athene en Madrid een nog betere 
behandeling, zonder evenwel het niveau van ambassadeur te berei
ken. 

Palestina heeft deze internationale erkenning (met uitzondering dus 
van de Europese Gemeenschap tot nu toe en o.m. van de Verenigde 
Staten) verdiend toen Arafat in 1988 te Algiers verklaarde bereid te zijn 
Israël te erkennen, op voorwaarde dat ook Palestina een internationa
le erkenning zou verwerven. Wij, als nationalisten, hebben deze 
koerswijziging destijds toegejuicht en verheugen ons derhalve van
daag over de beslissing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het recente bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Tunis 
zal daarmee wel iets te maken hebben, dat voel je zo. 

Er IS dus een hele weg afgelegd sedert de jonge, dinamische, met 
een Vlaamse vrouw getrouwde, eerste vertegenwoordiger van de PLO 
te Brussel, namelijk Naïm Khader, werd vermoord. De reaktie van 
Israël evenwel toont aan dat het achterliggend probleem nog lang niet 
opgelost is. Israël verklaart dat wij hier ingaan tegen de konsensus die 
aan de basis ligt van de Vredeskonferentie, die, zoals u weet, de 

laatste tijd terug volledig geblok
keerd is. U weet dat de situatie van 
de 396 gedeporteerde Palestijnen 
daarvan de oorzaak is. Heeft u er al 
eens op gelet dat deze sukkelaars 
door het ene TV-station (Sky bvb.) 
,,gedeporteerden" worden ge
noemd, door CBS ,.extremisten" en 
door de Amerikaanse pers ,,terroris
ten"? 

Israël blijft echter van zijn kant 
weigeren het principe van ,,twee vol
keren, twee staten" te erkennen. 
Nochtans ken ik verschillende Israe
lis die menen - zoals wij - dat dit de 
enige mogelijkheid is voor een ernsti
ge doorbraak in het konflikt van het 
Midden-Oosten. 

De les die wij nationalisten in Bel
gië hieruit moeten trekken is, dat het niet eenvoudig zal zijn om voor 
Vlaanderen een internationale erkenning te verwen/en. Zelfs als wij 
door de Belgische grondwet de mogelijkheid zullen verkregen heb
ben om internationale verdragen af te sluiten. Onze internationale 
kulturele verdragen die wij sedert 1970 afsluiten stellen weliswaar 
sedertdien geen probleem meer: internationaal-kultureel hebben 
onze diplomatieke partners al langzamerhand ingezien dat België niet 
meer bestaat en dat zij alleen met Vlaanderen kulturele verdragen 
kunnen afsluiten. Dit zou weldra ook het geval moeten zijn voor 
verdragen, slaande op de gewestmateries. 

Zo ziet men dat onze steun aan het Palestijnse volk en onze 
tussenkomsten om het diplomatiek statuut van de internationale 
vertegenwoordiging van dit volk te verbeteren, eigenlijk koherent is 
met onze eigen bemoeiingen om het eigen, Vlaamse profiel internatio
naal eveneens duidelijk gestalte te geven. 

Ik besluit deze Horizon met een wens nl. dat het aanstaande 
Belgisch Voorzitterschap van de EG-ministerraad inzake het Midden-
Oosten even vruchtbaar moge wezen als onze laatste presidentiële 
ronde terzake in 1987. Toen zijn wij er in gelukt de EG voor het eerst 
een eigen, Europese wending te doen innemen in dit konflikt dat tot 
daartoe sterk door de Oost-West-spanning was gekenmerkt en dat 
met onze nationalistische ideeën over Volkeren en Staten rekening 
hield. 

Wie zei ook weer: wee de volkeren die niet op de landkaart van de 
Staten verschijnen?... 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

AUTO-DIEVEN KATTEN OM 
Terwijl de kamerleden vlijtig de St.-Mi-

chielsakkoorden verder afwerken, trach
ten de senatoren andere plagen te bestrij
den. 

Senator Van Hooland interpelleerde minis
ter Coëme over de enorme toename van 
het aantal autodiefstallen en de bestrijding 
ervan. 

De jongste zes maanden werden 15.000 
wagens in ons land gestolen, voor een totale 
waarde van 7 miljard frank. Momenteel zijn er 
onderhandelingen aan de gang met verzeke
raars en garagisten over een nieuw registra-
tiesisteem. 

Bob Van Hooland: „Hef gaat hier om een 
georganiseerde plaag die een preventieve 
aanpal< vereist De uit tiet vertfeer genomen 
personenwagens worden gederegistreerd en 
dit toont en opent de weg voor liet gebruik oi 
misbruil< van oude identifikatienummers. Het 
blijkt niet alleen in ons land een probleem te 
zijn. In Nederland werden in 1992 30.000 
auto's gestolen. In Frankrijk gaat het om 
vergelijkbare cijfers. In België spreekt men in 
1992 van 34.918 en in 1991 van 28.123 
diefstallen. Dit is een spektakulaire stijging. 

Op basis van deze cijfers had men onmid
dellijk maatregelen moeten nemen. In het 
geheel van de kriminaliteit is één misdrijf op 
tien een autodiefstal. Er is een verdubbeling 
op vier jaar tijd vastgesteld. Het gaat dus om 
een probleem van grote omvang. De verkoop 
van gestolen auto's is een lukratieve markt. 
Een wrak met een ongeschonden identifika-
tienummer is geld waard. De manier waarop 
dit gebeurt is meestal deskundig en vaak 
zelfs artistiek en geeft geen enkele aanleiding 
tot argwaan bij de kontrole-instanties. 

SCHENGEN 
Het reeds ingeburgerde bargoens voor 

deze laakbare praktijk luidt: „omkatten". 
Hierdoor wordt de bestolen wagen een ande
re wagen die niet meer kan opgespoord 
worden. De minister van Justitie en ook de 
politie zijn op de hoogte van dit geknoei. 
Effektieve maatregelen dringen zich dus op. 
Sensibilisering via brochures volstaat niet 
langer. Af en toe worden er suksessen ge
boekt bij het sanktioneren van deze misdrij
ven. Dit is wanneer één of andere bende 
wordt opgerold. Wat de opsporing betreft, is 
het duidelijk dat de kans om de voertuigen 
terug te vinden afneemt. 

Bob Van Hooland vraagt zich af waar
om de preventieve bestrijding van au
todiefstallen zo moeilijk is. 

Positiefis wel de mogelijkheid om door het 
Schengen-informatiesisteem bestanden op 
internationaal nivo te raadplegen. Daarnaast 
zijn er ook maandelijks vergelijkbare gege
vensbestanden beschikbaar die de kontroles 
van de identifikatienummers mogelijk maken. 
Al deze maatregelen voldoen evenwel niet. Er 
wordt maar 20% van de boordpapieren terug
gestuurd. Wat gebeurt er met de 80% ande
re ? Wat maakt de preventieve bestrijding zo 
moeilijk? Waarom worden de identifikatie
nummers van de uit het verkeer genomen 
voertuigen niet geregistreerd? Waarom 
wordt er terzake onderhandeld met verzeke
raars en garagisten die persoonlijk belang 
hebben in deze aangelegenheid ? Het is ons 
bekend dat ook de eigenaars zelf, diefstallen 
organiseren en dit nadien aan de verzekering 
aangeven." 

Een van de grootste problemen bij de 
bestrijding van deze autodiefstallen is dat een 
groot deel en/an bestemd is voor eksport. 
Daarom is er meer internationale samenwer
king nodig. Op dit ogenblik bestaat een 
Nederlands projekt Eucaris, voor de uitwisse
ling van gegevens over gestolen voertuigen. 
Dit projekt wordt gesteund door de EG, maar 
is nog niet operationeel in België. 

ge. 

P-SPROKKELS 
• Tijdens de interpellaties over de dopingon-
derzoeken in de wielersport hield Jan Cau-
dron een toespraak. De meeste problemen 
spruiten, aldus ons raadslid, uit het feit dat de 
BWB weigert de federale struktuur van België 
te aanvaarden en het vertikt zijn kontroles via 
de Vlaamse gemeenschap aan te vragen. 

• De jongste tijd is er steeds meer kritiek over 
de betoelagingspolitiek van de Nationale Lo
terij. Opnieuw kommunautaire scheeftrekkin
gen ? Daarom interpelleerde E Van Vaeren-
bergh minister Maystadt over de regionale 
verdeling van de toelagen. Het VU-kamerlid 
vraagt zich af in hoeverre het Kultuurpakt 
gerespekteerd wordt. 

• In de senaat werd de wet goedgekeurd die 
het statuut van en het toezicht op de krediet
instellingen zal regelen. Senaator Schiltz 
merkte op dat zo onze financiële wetgeving 
aan de Europese realiteit en de ontwikkeling 
van de bankaktiviteiten wordt aangepast. De 
vraag is hoe zullen de nationale kontrole-
instanties samen werken ? 

• In de kamerkommissie voor Sociale Zaken 
interpelleerde £ Van Vaerenbergh minister 
Moureaux. Een tijdje geleden namen de 
landsbonden van de ziekenfondsen de be
slissing om zelfstandigen boven de 50 niet 
meer toe te laten tot de vrije aanvullende 
verzekering,,kleine risiko's". Deze beslissing 
werd in stilte genomen en met terugwerken
de kracht. Het VU-kamerlid vindt dit een 
diskriminerende maatregel. 

• In de Vlaamse Raad kwam Jan Caudron 
tussenbeide i.v.m. de AIDS-preventie. „De 
VU steunt de stelling dat opvoeding tot rela
tiebekwaamheid en de AIDS-preventie in het 
onderwijs en daarbuiten een permanent ka
rakter moet krijgen. (...) Als verantwoordelijke 
beleidsmensen is het onze verdomde plicht 
onze kinderen op een liefdevolle en realisti
sche manier te waarschuwen voor de nieuwe 
gevaren van deze tijd." 

ge 

WIJ - 11 MAART 1993 10 



SZüMUliMnSM 

SINT-MICHIEL UITGELEGD /3 , 

DE MACHT EN DE MIDDELEN 

Door het toekennen van het ver
dragsrecht en de restbevoegdhe
den aan de deelstaten zet het St.-
Michlelsakkoord in de praktijk 
om wat blijven steken was in de 
derde faze van de vorige staats
hervorming. Daar komen nog en
kele extra bevoegdheden boven
op. Het geheel wordt afgerond 
met een fraaie check die de deel
staten echter moeten verdienen. 

MEER MACHT 
Om te beginnen worden de reeds bestaan

de bevoegdheden van de deelstaten ver
ruimd. Zo is er tiet terrein van tiet weten
schappelijk onderzoek, waarvoor de deelsta
ten kwasi volledig verantwoordelijk worden, 
althians over die aangelegenheden die tot 
hun bevoegdheid behoren, met inbegrip van 
het onderzoek in het kader van internationale 
akkoorden. Zo is er ook de Buitenlandse 
Handel, waar het Belgisch niveau verschrom
pelt tot wat koördinatie tussen de gewesten. 

Op het vlak van het leefmilieu liggen de 
zaken wat moeilijker. De gewesten worden 
volledig bevoegd voor leefmilieu, behalve 
voor wat betreft : 

- het vaststellen van produktnormen, dit 
zijn regels die bv. bepalen welk niveau van 
verontreiniging met mag overschreden wor
den bij de produktie van goederen, wat hun 
samenstelling moet zijn, welke de voonwaar-
den zijn waaraan verpakking moet voldoen 
e.d. (omwille van de EMU en de Europese 
wetgeving); 

- de bescherming tegen radio-aktieve stra
lingen (omwille van de relatie met het federaal 
beleid inzake kernenergie); 

- de doorvoer van afvalstoffen (omwille van 
Europese verplichtingen). 

Daarnaast wordt een aantal nieuwe be
voegdheden aan de deelstaten overgedra
gen. In de landbouwsektor vjorden het Land
bouwfonds en het Landbouwinvesterings
fonds geregionaliseerd, net als de promotie 
en het wetenschappelijk onderzoek. Het 
markt- en prijzenbeleid, het produktbeleid en 
de bestrijding van de ziekten blijven federaal. 

De organieke wetgeving op OCMW's, inter-
kommunales en plaatselijke besturen wordt 

In de landbouwsektor worden het 
Landbouwfonds en het Landbouw
investeringsfonds geregionaliseerd. 

(foto WIJ-archlef) 

eveneens geregionaliseerd, met dien ver
stande dat de bepalingen die van toepassing 
zijn op Brussel, de rand en Voeren federaal 
blijven (rechtstreekse verkiezing raden voor 
maatschappelijk welzijn e.d., de zogenaam
de pacifikatiewet van 1988). Het akkoord stelt 
tevens dat de eenheid van het politie- en 
brandweerbeleid bewaard moet blijven, net 
als de bepalingen die het bestaansminimum 
betreffen. 

De impliciete en strafrechtelijke bevoegd
heden vergen een woord uitleg. De deelsta
ten kunnen vanaf nu maatregelen treffen in 
aangelegenheden waarvoor hun raden ei
genlijk niet bevoegd zijn, voor zover die 
bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefe
ning van hun bevoegdheid. Dit noemt men de 
impliciete bevoegdheden. 

Daarnaast hebben de deelstaten vanaf nu 
ook meer speelruimte om strafbepalingen in 
hun dekreten op te nemen: ook knminele 
straffen behoren tot de mogelijkheid. Dit is 
logisch, gelet op bv. de uitgebreide bevoegd
heid op het vlak van leefmilieu. Voor specifie

ke misdrijven, bv. milieudelikten, kunnen ze 
zelf afwijken van de algemene principes van 
het federaal Strafwetboek. 

Voortaan kunnen de deelstaten de hoeda
nigheid van officier van de gerechtelijke poli
tie toekennen aan sommige ambtenaren, 
zodat ze bv. op het vlak van milieuovertredin
gen de nodige vaststellingen kunnen doen 
en gepast kunnen optreden. Ze mogen ook 
de bewijskracht regelen van de processen-
verbaal die door deze ambtenaren opgesteld 
worden, en de gevallen bepalen waann een 
huiszoeking kan plaatshebben. 

Het St.-Michielsakkoord bevat geen rege
ling om de restbevoegdheden over te heve
len naar de deelgebieden. Aangezien hier
over geen menigsverschil bestond in juli 1992 
tijdens de dialoog van volk tot volk ijeslisten 
de zeven St.-Michielspartijen hierover een 
wetsvoorstel in te dienen tot aanpassing van 
de Grondwet, zodat deze lankune uiteindelijk 
toch nog weggewerkt wordt. Voortaan wor
den de deelgebieden dus bevoegd voor alles 
wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de 
federatie. Deze bepaling treedt in werking 
van zodra de lijst met de uitsluitend federale 
bevoegdheden opgemaakt is. 

Deze ogenschijnlijk louter technische in
greep is zeer belangrijk: ze geeft aan dat 
België voortaan als een volwaardige federale 
staat bestuurd wordt, waar de deelstaten in 
principe zelfbestuur hebben en afspreken op 
welke vlakken ze samen wensen te werken in 
de bond. De macht komt dus van onderuit, 
van de deelstaten, en niet langer van de 
centrale overheid. 

Tot slot maakt het akkoord mogelijk dat de 
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap 
overgedragen worden naar het Waalse Ge
west en de Franse Gemeenschapskommis
sie (FGC) te Brussel. Hiervoor is een 2/3 
meerderheid nodig in de Franse Gemeen
schapsraad en een volstrekte meerderheid in 
de Waalse Gewestraad en de Raad van de 
FGC. 

VLAANDEREN 
WERELDWIJD 

Hier grijpt het St.-Michielsakkoord terug 
naar het voorakkoord dat reeds in juli tijdens 
de dialoog van volk tot volk tot stand kwam. 

11 WIJ - 11 MAART 1993 



Vanaf nu kunnen de deelstaten hun interna
tionale sannenwerking regelen en verdragen 
sluiten voor de aangelegenheden waarvoor 
ze bevoegd zijn. De deelstaatregeringen slui
ten de verdragen en geven daan/an kennis 
aan hun raden die ermee moeten instemmen. 

Om een zekere koördinatie in het buiten
lands beleid te bewerkstelligen richt het Over-
legkomitee federale regering - deelstaatrege
ringen een Interministeriële Konferentie voor 
het buitenlands beleid in, waarin de federale 
regering en de deelstaatregeringen regelma
tig overleg plegen over het buitenlands be
leid. 

De deelstaatregeringen lichten de federale 
regering vooraf in over hun voornemen om 
verdragen te sluiten. De federale regering kan 
haar bezwaren laten kennen, wat tot gevolg 
heeft dat de procedure geschorst wordt en er 
een overleg op gang komt tussen de betrok
ken partijen in de Interministeriële Konferen
tie voor het buitenlands beleid. Indien daar 
geen vergelijk gevonden wordt, kan de fede
rale regering deze schorsing enkel bevesti
gen wanneer de verdragspartner niet door 
België erkend of het voorgenomen verdrag in 
strijd is met internationale verplichtingen van 
België. 

Voor het sluiten van verdragen die met 
uitsluitend betrekking hebben op aangele
genheden waarvoor de deelstaten of de fede
rale overheid bevoegd zijn, wordt een samen
werkingsakkoord gesloten tussen de federa
le overheid en de deelstaten, dat bepaalt hoe 
er opgetreden wordt en welk standpunt men 
zal innemen. 

Wat de vertegenwoordiging in internationa
le organisaties betreft sluiten de federale 
overheid en de deelstaten een samenwer
kingsakkoord om te bepalen wie namens 
België optreedt en welk standpunt er ingeno
men wordt. De deelstaatregeringen kunnen 
de Belgische Staat binden in de EEG wan
neer ze optreden in uitvoering van dit samen
werkingsakkoord. 

Wanneer de Belgische Staat een veroorde
ling door een internationaal rechtskollege 
oploopt wegens het niet-naleven van een 
internationale verplichting door een deel
staat, kan de Staat in de plaats treden van de 
betrokken deelstaat. Dit kan enkel indien de 
betrokken deelstaat door de federale rege
ring in gebreke gesteld is en betrokken is bij 
de hele procedure voor het internationaal 
rechtskollege. Indien er een samenwerkings
akkoord tussen de federale overheid en de 
betrokken deelstaat gesloten werd, moet dit 
nageleefd zijn. 

Om de parlementaire kontrole op de Euro
pese besluitvorming te verbeteren worden de 
parlementen van de deelstaten en het federa
le parlement beter geïnformeerd over de 
Europese wetgeving: wanneer de EG-Kom-
missie haar voorstellen overmaakt aan de 
EG-ministerraad, worden deze tegelijkertijd 
overgemaakt aan de Kamer en de raden. 
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Meer middelen uit de federale schat
kist halen de gemeenschappen o.a. uit 
het kijk- en luistergeld, (foto R. szommer) 

Vooral de Franstaligen wilden meer geld 
voor hun gemeenschap. De Vlaamse partijen 
waren daar in principe niet tegen, op voor
waarde dat het niet enkel om federaal geld 
ging. Wanneer de deelstaten meer geld no
dig hebben moeten ze daar in eerste instantie 
bij hun eigen kiezers voor aankloppen. Het 
St.-Michielsakkoord voorziet daarom meer 
middelen voor de deelstaten maar respek-
teert hierbij het evenwicht tussen een grotere 
eigen fiskale bevoegdheid en meer geld uit 
de federale schatkist. 

MEER MIDDELEN 
De fiskale bevoegdheid die de gemeen

schappen reeds hadden doch niet konden 
uitoefenen omwille van de Brusselse situatie 
(wie is Vlaming in Brussel, wie is Franstali
ge?), wordt nu konkreet gemaakt via de 
omweg van de gewesten. Konkreet betekent 
dit dat de gewesten nu belastingen kunnen 
heffen en dat in Brussel het hoofdstedelijk 
gewest deze financiële middelen kan door
storten naar de Gemeenschapskommissies 
(GO). 

Indien het hoofdstedelijk gewest geld over
draagt aan de VGC en de FGC, dient het een 
verdeling 20N-80F te hanteren. Indien één 
van beide gemeenschapskommissies geld 
nodig heeft, kan het aanspraak maken op 
een geldpotje. Van zodra echter één GG zijn 
deel opvraagt, krijgt de andere GO ook zijn 
deel. Indien dit geldpotje leeg is, kan het 
hoofdstedelijk gewest beslissen extra geld te 
voorzien, maar daarover moeten Vlamingen 
en Franstaligen het eens zijn. 

Meer middelen uit de federale schatkist 
halen de gemeenschappen o.a. uit het kijk
en luistergeld. Reeds voor het jaar 1992 
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krijgen ze de volledige opbrengst van deze 
taks. Vanaf 1993 kunnen de gewesten opcen
tiemen heffen op het kijk- en luistergeld. 

Ook het verfoeilijke sisteem van de maal-
tijdchecks wordt afgeschaft: de gemeen
schapsregeringen moeten op het volledige 
loon van hun personeelsleden sociale bijdra
gen en bedrijfsvoorheffing inhouden en door
storten naar de RSZ en de fiskus. De basisbe
dragen uit de financieringswet (die bepaalt 
hoe de deelgebieden aan hun inkomsten 
komen) worden wel verhoogd met deze som, 
zodat de gemeenschappen dit uitgespaard 
geld langs een achterpoortje terugkrijgen. 

Tot slot worden vanaf 1993 de middelen 
van de gemeenschappen en de gewesten die 
zij verkrijgen als een toegewezen gedeelte 
van de opbrengst van de personenbelasting 
aangepast aan een gedeelte van de groei van 
het BNP. Dit gedeelte stijgt voortdurend, 
zodat deze middelen vanf het jaar 2000 
volledig aangepast zullen worden aan de 
groei van het BNP. 

Alles bij elkaar ontvangen gemeenschap
pen en gewesten door dit St.-Michielsak
koord ongeveer 207 miljard extra in de perio
de 1993-1999. Van dit bedrag gaat 126 mil
jard naar de Vlaamse gemeenschap, 52 mil
jard naar de Franse gemeenschap, 21,5 mil
jard naar het Waalse gewest en 7,5 miljard 
naar Brussel. Anders gezegd: als we voor 
Brussel rekening houden met een kommu-
nautaire verhouding 20%N - 80%F, komt 
61,5% van de St.-Michielsmiljarden in Vlaam
se handen en gaat 38,5% naar de Franstali
gen. 

Waarmee meteen aangetoond is dat St.-
Michiel niet enkel voor de Franstaligen een 
financiële zegen betekent. Dat daardoor de 
federale schatkist een even groot extra tekort 
vertoont dat door de (hoofdzakelijk Vlaamse) 
belastingbetalers dient opgevuld te worden is 
slechts gedeeltelijk juist. Voor de bevoegdhe
den die de federale overheid aan de deelsta
ten afstaat moet ze ook geen geld meer 
voorzien; de rest van de extra put kan even 
goed door besparingen gedempt worden. 

Wat verhindert de Vlaamse regering trou
wens om de extra miljarden te besteden aan 
de verlichting van de eigen schuld, aan 
kortingen op de personenbelasting of aan 
andere projekten die de bevolking ten goede 
komen (bv. op het vlak van de tewerkstelling) 
? Vaak vergeet men dat een overheveling 
van middelen van de centrale overheid naar 
de deelstaten een betere kontrole op de 
besteding en/an mogelijk maakt, waardoor 
de overheid meer rekening gaat houden met 
de wensen en inzichten van de belastingbe
talers. En dat is toch de bedoeling. van 
federalisme, niet ? 

PVS 

VOLGENDE WEEK: 
Baas op eigen erf 



SAMENLEVING 

PANORAMA VAN 
MENS EN MAATSCHAPPIJ 

De jongste 2,3 jaar woedt op het seminarie 
voor binnen- en buitenlandse politiek aan de 
RU te Gent een ware publikatiedrift Van de 
hand van prof dr Helmut Gaus, direkteur van 
het seminarie, verscheen een drietal jaar 
terug het monumentale Politiek biografisch 
lexicon dat alle wetenswaardigheden bevat 
over alle Belgische ministers tussen 1960 en 
1980 Eind 1992 bracht uitgeverij Garant het 
verrassende Mensen en Mode uit, een onder
zoek naar de relatie tussen kleding en kon-
junktuur En op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de driedelige Politieke en 
Sociale evolutie van België, waarvan het 
eerste deel reeds in de winkel ligt 

PANORAMISCH ~^ 
Prof Gaus, een begeesterend man overi

gens, lijkt de jongste tijd meer en meer 
erkenning te genieten bij een breed publiek, 
lees de media Zijn originele kijk op de dingen 
die ook uit de publikaties blijkt (en erdoor 
verspreid wordt) zal daar met vreemd aan 
zijn 

De Politieke en sociale evolutie van België 
schetst de omstandigheden waarin de men
sen leefden tussen 1830 en nu „/n tiet 
dagelijks leven wordt iedereen geconfron
teerd met talloze korte-termijnproblemen van 
individuele aard Alle korte-termijnoplossin-
gen samen geven op de lange termijn wel 
een grondlijn, die dikwijls minder willekeurig 
IS dan het feit dat ze is samengesteld uit vele 
soms willekeurige korte-termijnoplossingen, 
zou laten vermoeden ", schrijft de auteur 

Daarmee geeft hij de essentie weer van zijn 
politiek denken De mens reageert konstant 
op de omstandigheden uit zijn omgeving en 
die omstandigheden zijn duurzaam en veran
deren slechts geleidelijk (bvb klimaat, ken
nis, ) Door de omstandigheden en de meka-
nismen van hun evolutie te leren kennen, kan 
men er volgens Gaus in slagen de mensen te 
begrijpen en hun gedragingen te voorspel
len Om dit doel te bereiken maakt de profes
sor een boeiende sinthese van de brede 
kennis die de verschillende sociale weten
schappen, geschiedenis, ekonomie, sociolo
gie, psichologie, hem biedt 

Elk van de drie boekdelen van het hoger-
vermelde werk heeft de bedoeling een breed 
panoramisch zicht te bieden op de evolutie 
van de maatschappelijke levensomstandig
heden in België Het tweede boek zal gewijd 
zijn aan de politieke processen en het derde 
aan de kuituur en kultuuroverdracht 

In het eerste boek komen de ekonomische 
sektoren, de demografie en de sociale groe
pen aan bod Venweven met interessant cijfer-
matenaal worden de ontwikkelingen van de 
agransche, de industriële en de dienstensek-
tor, in die volgorde, geschetst Hierbij wordt 
een gedetailleerde aanpak met geschuwd, 
van de konservemndustrie en opkomst der 
brouwerijen, over de wolindustne in Ven/iers 
en de kolenontginning in de Bonnage, tot 
opkomst en verloop van personenverzorging 
en dienstpersoneel alles komt uitgebreid 
aan bod 

Ook bij de bespreking van de demografi
sche evolutie worden alle relevante faktoren 
ruimschoots voor het voetlicht gebracht Ge
boorte-, sterfte- en huwelijkscijfers vormen 
elk op zich de basis van de demografische 
(r)evolutie die tot het begin van de 20ste 
eeuw doorliep, zij worden dan ook onder 
aparte titels behandeld 

Onder de titel Recente evolutie wordt dan 

ingegaan op de abortusproblematiek en de 
immigratie van vreemdelingen 

Tenslotte wordt in het laatste en ons in
ziens boeiendste hoofdstuk de geschiedenis 
van de verschillende sociale groepen en 
sociale voorzieningen besproken En wat hior 
te lezen staat over arbeiders, gastarbeiders, 
boeren grootgrondbezitters, burgerij, enz 
klikt op voor de lezer aangenaam verrassen
de wijze in mekaar met wat hij in eerdere 
hoofstukken te weten kwam over landbouw, 
industrie, diensten en demografie 

Het geheel vormt een boeiend leesstuk dat 
reikhalzend doet uitkijken naar deel 2 en 3, 
wat ook nodig is, want zoals de professor het 
zelf schrijft ,, Wat vooraan staat kan pas zijn 
volle betekenis krijgen als men het laatste 
gelezen heeft" 

Philip van Den Bossche 

- Politieke en sociale evolutie van België, deel 
1 Prof Dr Helmut Gaus. Uitg. Garant, Leuven 
1992, 176 biz, 460 fr. 

ARTSEN EN DE SPLITSING SZ 
(ven/olg van bIz 7) 

vermoeden gaan van bijna niets tot 100 
miljard! Zijn de dokters langs beide zijden 
van de taalgrens dan zo anders geïnfor
meerd ? 

„Ik denk dat dit goed illustreert op welke 
manier politieke items op het terrein gekend 
zijn In het algemeen, zowel bij Vlamingen als 
Franstaligen, is het dossier in z'n technische 
gegevenheid slecht gekend Het is boven
dien mijn overtuiging dat dit kan gezegd 
worden van de politieke aktualiteit in het 
algemeen De bevolking vangt bepaalde sig
nalen op en vormt zich een mening waar ze 
nogal emotioneel op reageert Het konkrete 
verschil tussen de kenners aan weerszijden 
van de taalgrens, heeft voor een stuk te 
maken met freudiaanse ontkenning bij de 
Franstaligen Want zij weten bv dat er op het 
vlak van de klinische biologie en de radiolo
gie een overkonsumptie bestaat Daarover is 
ook in de Franstalige pers bericht, doch de 
verklaring die eraan gegeven wordt is dat 
deze overkonsumptie verklaard kan worden 
door een hoger ziektensiko in Wallonië ener
zijds en anderzijds door de stelling dat er een 
onderkonsumptie zou bestaan in Vlaande
ren Vlaanderen bedrijft volgens de Franstali
gen te weinig technische geneeskunde " 

• In een reaktie op de uitslag van deze 
enquête zegt minister Johan Sauwens dat 
blijkt dat de Vlaamse eis tot federalisering 

« van de SZ niet door regionalistisch ekstre-
misme is ingegeven. Door wat is de vraag 
volgens u dan wel ingegeven? 

„Ik treed Johan Sauwens volmondig bij 
Die scheeftrekkingen in bepaalde sektoren 
zijn met ingegeven door verklaarbare weten
schappelijke gegevens Zoals iedereen hety 
ben ook de Vlamingen het recht om te weten 
wat er met hun geld gebeurt, dat ze via fiskus 
en de SZ afstaan Dit heeft mets te maken met 
een gebrek aan solidariteitsgevoel, maar wel 
met het recht z n geld op een rechtvaardige 
en nuttige manier besteed te zien Het funda
menteel onrecht is dat de gemiddelde Waal 
minder bruto nationaal produkt produceert 
maar uiteindelijk meer bestedingsmiddelen 
krijgt door de transferten via de SZ 

Als Vlaamse staat willen we een eigen 
beleid voeren, ook op het vlak van de ge
zondheidszorg, de gezinspolitiek, de werk
loosheid en de vergrijzing van de maatschap
pij Kortom, we willen de sociale zekerheid in 
eigen handen hebben " 

(ts) 
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HET SABBATJAAR 
VAN LODE WILS 

O
NDER de titel Van Clovis tot 
Happart is prof Lode Wils er in 
geslaagd, over het nochtans 
zeer boeiend onderwerp van 
de natie-vorming, het nationaal 
bewustzijn in onze gewesten 
door de eeuwen heen, een 
ontgoochelend boek te schrij
ven Wat het wetenschappelijk 
karakter van deze publikatie 
betreft, kan met anders dan 

twijfel ontstaan In gans het boek komt geen 
enkele voetnota voor, geen enkele venwij-
zing naar de bronnen, naar de publikaties of 
boeken die de bewenngen C) van de au
teur staven Daarenboven geen bibliografie, 
geen lijst van de geraadpleegde werken 
Evenmin een register Dit maakt het uiter
aard zeer moeilijk om enige kontrole uit te 
oefenen of na te gaan waarop de auteur 
zich steunt Dit is veeleer een roman dan 
een wetenschappelijke publikatie 

REEDS EEUWEN 
Het boek Van Clovis tot Happart telt 300 

bladzijden en is dus veeleer een overzicht in 
vogelvlucht, vooral wanneer men er reke
ning mee houdt dat ongeveer de helft ge
wijd IS aan de periode na 1830, na de 
geboorte van de Belgische Staat Er is een 
aanzienlijk verschil tussen de eerste helft en 
de tweede helft van het boek Dit laatste 
gelijkt veel meer op joernalistiek proza, vlug 
geschreven, oppen/lakkig en eenzijdig Het 
eigenlijke ondenwerp wordt overspoeld door 
een veel breder verhaal 

Het eerste deel van het boek is naar mijn 
mening veruit het beste, het boeiendste en 
geeft ons een beknopt maar degelijk over
zicht van de natiewording, het ontstaan en 
de inhoud van het nationaal bewustzijn in 
de Lage Landen, de Nederlanden Het is 
hierbij van groot belang met uit het oog te 
verliezen dat het Noorden van Frankrijk in 
de vroege middeleeuwen deel uitmaakte 
van het graafschap Vlaanderen en dat juist 
in dit gedeelte belangrijke, van oorsprong 
nog Frankische abdijen, als kultuurcentra 
een zeer voorname rol hebben gespeeld 
Het IS geen toeval dat de eerste uitingen 
van een nationale bewustzijn uit dit, later 
verloren gegane gebied, komen 

De dichter Petrus Pictor die m het begin 
der 12de eeuw in zijn Latijns gedicht De 
Laude Flandnae, Vlaanderen hartstochtelijk 
verheerlijkte hoorde thuis in St Omaars 

In de aanhef tot deze bespreking venwees 
ik reeds naar de Brabander Rubens, die 
Vlaanderen zijn geliefde vaderland noemde 
De Vlaamse terminologie kreeg al eeuwen 
geleden haar ruimere betekenis Met de Bel
gische terminologie is het zo dat deze, voor
al door de humanisten, gebruikt werd met 
de betekenis Nederland en Nederlands of 

In 1640 schreef Pleter-Paul Ru
bens, Antwerpenaar en dus inwo
ner van Brabant, aan de beeld
houwer Duquesnoy die toen in 
Rome verbleef: „La Fiandria, ia 
nostra carlsslma patria", „Vlaan
deren, ons geliefd vaderland". 
Wie zich de vraag stelt naar het 
ontstaan en de groei van het na
tionaal bewustzijn door de eeu
wen in onze gewesten, zal niet 
om dit citaat heen kunnen noch 
om het historisch gegeven dat de 
Vlaamse terminologie - met 
name de begrippen Vlaanderen 
en Vlamingen - een algemene 
betekenis kreeg die de grenzen 
van het graafschap ruimschoots 
oversteeg en o.m. Brabant volle
dig in de schaduw stelde. Vlaan
deren, in de bredere betekenis 
die ook een Brabander toeliet het 
zijn vaderland te noemen, is een 
eeuwenoud gegeven en dus geen 
verschijnsel uit de 19de eeuw, 
toe te schrijven aan de romantiek 
in de Vlaamse beweging. 

Nederduyts Op een landkaart uit de grote 
atlas van Blaeu (1662), voorstellend een 
deel van Noord-Amenka, (het huidige New 
York) staat te lezen ,,Nova Belgica -
Nieuw Nederlandt" 

Jan-Frans Willems gaf aan zijn tijdschrift 
de titel Belgisch Museum, deze titel werd 
nadien gewijzigd in Nederlandsch Museum, 
wat van in het begin de betekenis was die 
Willems op het oog had Dit terloops Want 
om terug te komen tot het boek van prof 

Wils moet gezegd dat het gedeelte dat be
trekking heeft op de periode na 1830 zeer 
ontgoochelend is 

Wie zou gedacht hebben dat het „natio-
naliteitenkonflikt" in België, de ideologische 
strijd tussen volksnationalisme en staatsna-
tionalisme, het eigenlijk ondenwerp van het 
boek, aan bod zou komen komt bedrogen 
uit Niets daarvan Er wordt nauwelijks aan
dacht geschonken aan het Belgisch staats-
nationalisme (dat men liever patriottisme 
noemde) dat er naar streefde door de ver
smelting van Vlamingen en Walen een 
staatsnatie te vormen, een „Belgisch volk", 
met een ,,ame beige" Nochtans werd deze 
teorie of ideologie reeds uiteengezet en ver
dedigd door J B Nothomb, een van de 
grondleggers van de nieuwe staat, in zijn 
Essai historique et politique sur la Revolu
tion Beige Voor hem is het de staat die de 
nationaliteit bepaalt, hij kent alleen de 
staats-natie Charles Rogier lichtte deze po
litiek toe in de Kamer „Un corps politique 
ne devient nation pour autant qu'il a une 
ame nationale et jusqu'igi, nous devons Ie 
reconnaitre, cette ame nationale nous man
que encore La Belgique n'a pas fait assez 
pour se constituer en une seule nation ay-
ant un sentiment commun, une ame com
mune" (12 augustus 1835) 

Deze politiek van versmelting van Vlamin
gen en Walen behelsde ook een verfran-
singspolitiek het Frans was de officiële taal, 
de staatstaal en dit bleef zo tot de gelijk-
heidswet van 1898 Wanneer op het Tael-
congres en Vlaemsch Feest in 1841 de 
Freiffenberg de wens uitte het onderscheid 
Vlamingen-Walen te zien verdwijnen, rea
geert Snellaert heftig „Neen' Waarachtig 
neen i Belgen zijn wij maar in twee verde
lingen - in Walen en Nederduitsers ge
scheiden Vruchteloos ware de worsteling 
tegen hetgeen ene reeks van eeuwen en 
het bloed der vaderen geheiligd hebben " 

VERBIÏÏERING 
Reeds in 1838 had Conscience even fel 

geprotesteerd ,,En men zou van ons Walen 
maken, ons opofferen met onze ouden stam, 
onze taal, onze luisterrijke geschiedenis en 
alles wat wij van onze vaderen geërfd heb
ben' Neeni" 
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Meer dan 45 jaar na de oorlog vindt KUL-prof. Wils het nodig te herinneren aan 
het NSJV-lidmaatschap van Paul Daels... (toto oann) 

In het Petitionnement van 1840 kwam het 
ook duidelijk tot uiting: ,,Wlj hopen dat zij ( = 
de mannen die ons besturen) ons zullen laten 
gelijk de geschiedenis ons leert dat wij zijn 
moeten. Vlamingen, Nederduitsers gelijk 
God ons geschapen heeft". 

Het is duidelijk dat wij hier te maken 
hebben met de tegenstelling zoals Eugen 
Lemberg het geformuleerd heeft, tussen 
,,dem Prinzip des Staates und der von Ihm 
aus geformten Nation auf der einen un dem 
Prinzip der Sprache und Kultur, der Ge-
schlchtsbildes und Sendungsglauben und 
der daraus era/achten Nation auf der anderen 
Seite" {Geschichte des Nationalismus in Eu
ropa, 1950). 

Reeds in 1843 schreef Conscience aan 
Snellaert, na kontakten op het hoogste vlak: 
„Men weet te Brussel zeer wel wat er in 
Vlaanderen omgaat en men klaagt er steen 
en been over de aanvallen tegen de Walen. 
Men is niet bereid tot toegevingen, alhoewel 
men weet dat niet alles in orde is, maar men 
vreest dat elke nieuwe toegeving nieuwe 
eisen zal brengen en dat de vlaamsgezinden 

een zichtbare gracht zullen graven tussen 
Vlamingen en Walen, het geen men met alle 
kracht wil beletten." 

En in 1844 op het feest van het Taelver-
bond zegt Conscience het openlijk: ,,Men 
heeft de Vlaamse letterkundigen ten laste 
gelegd dat zij het vaderland willen vaneen 
scheuren". Daar heeft men reeds in 1844 het 
verwijt van separatisme. Het gaat zo verder. 

In 1855, wanneer België de 25ste verjaar
dag van zijn onafhankelijkheid viert, komt de 
verbittering tot uiting, o.m. in het berucht 
manifest van het Nederlandsch Kunstver
bond: „Sedert 25 jaar zijt gij Vlamingen 
miskend, verdrukt, vernederd". Daarop volgt 
de oprichting van de Grievenkommissie. De 
regering weigert haar verslag te publiceren 
en antwoordt met een tegenverslag in 1859 
waarin de kommissieleden beschuldigd wor
den van incivisme, van gebrek aan patriottis
me. De reaktie van de zijde van de vlaamsge
zinden was biezonder scherp. ,,Het hoofd-
princiep van de Vlaamse Beweging is..., het 
bewaren en ontwikkelen der Nederlandsche 
nationaliteit bij de Nederduitsche bevolking in 
België" (De Grondwet). ,,Het Belgisch Staats

bestuur wil van geen Vlaamsch weten. Alles 
moet verfranscht worden. Dat het er de gevol
gen van drage: de Vlamingen willen Neder
landers blijven, met of zonder België". (De 
Beurzencourantj. „Eerst Vlaming en dan 
Belg dat zijn wij" {Het Handelsblad}. „Wij zijn 
Vlaming eer dat wij Belgen zijn" (De Eeclo-
naei). Het Vlaamsch Verbond stelt ook vast: 
„Er worden stemmen vernomen die maar de 
weerklank zijn van een zeer verspreid verlan
gen: of België met onze rechten of onze 
rechten zonder België". 

Van dit alles vernemen wij mets in het 
uitgesponnen verhaal van prof. Wils. De eni
ge tegenstanders van de Vlaamse Beweging 
schijnen de vrijmetselaars en de liberale partij 
(later ook de socialisten) te zijn geweest. 

Ik heb opzettelijk enkele citaten gegeven 
om het niette laten bij „beweringen" die door 
niets gestaafd worden. 

Ik zou zo kunnen verder gaan met mijn 
kritiek en bewijzen, dat alles wat niet past in 
de voorstelling van de auteur, weggelaten en 
verzwegen wordt. Ik denk bv. aan de ophef
makende Critiek der Vlaamsche Beweging 
van August Vermeylen. 

Het ergste is echter dat de auteur zijn 
eigenlijk ondenwerp uit het oog verliest, dan 
wanneer het zo boeiend is en wij de getuigen 
zijn van de uiteindelijke uitkomst van een zo 
lange strijd tussen staatsnationalisme en 
volksnationalisme, tussen staats-natie en 
volksnatie. 

J.F. Willems had het reeds geformuleerd: 
de Vlamingen hadden een dubbele nationali
teit : een staatsnationaliteit en een nationali
teit van afkomst („wat de Fransen noemen 
nationalité de race" voegde hij er aan toe). 
,.Volgens de eerste zijn wij nu Belgen, vol
gens de tweede zijn en blijven wij Nederlan
ders". Het is denkbaar dat hij toen nog 
geloofde in de mogelijkheid van het samen
gaan van deze twee nationaliteiten, een zeke
re compatibiliteit. De geschiedenis heeft be
wezen dat dit onmogelijk was. Een ideologi
sche strijd werd aangegaan die slechts be
slecht werd in onze tijd. 

Gelijkaardige en vergelijkbare ontwikkelin
gen hebben zich ook elders in Europa voor
gedaan. Het IS merkwaardig dat bijna overal 
het volksnationalisme levenskrachtiger ge
bleken is dan het staatsnationalisme, alhoe
wel de staat de macht en het gezag in handen 
had. Het is in de periode na de tweede 
wereldoorlog dat de definitieve ontwikkeling 
plaats vond. 

VOORINGENOMEN 
Dit gedeelte van het boek kan ik eenvou

digweg niet bespreken; het is met vatbaar 
voor een ernstige bespreking. Om een idee te 
geven van de hatelijkheden en de laster die 
de lezer voorgeschoteld krijgt een paar voor
beelden. 
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DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

Werk in Vlaanderen 
Werk wordt een schaars goed Want hoe reageert het 

bednjWeven verder op het gebrek aan groei'^ Wat kan de 
overtieid doen'̂  Wal kan u doen' Rondom de antwoorden op 
die en uw vragen, een tweeledig dosbier, waarvan hel eersie 

deel deze week in Knack. 

Willy Claes 
Willy Claes was één van de eerste builenlandminisiers die 

ontvangen werden door Warren Christopher, het nieuwe hoofd 
van de Amenkaanse diplomatie Zaïre was toen het onderwerp 
u n gesprek en hei blijft hci uilgjngsiema voor een interview 

mei Claes Zijn partituur in hei internationale koncert. 
deze week in Knack 

De laatste lichting 
Voorde lichting "93 weegt de discnminittie van de dienstplicht 
helallerzwaarsl zij gaan nu als laatslen onder de wapens Een 

reportage over extreme gedupeenjen en ultieme 
ontsnappingswegen De/e week in Knack 

(/ weer ner 
BeTefi ? 

Liefde in tijden van Aids 
Hoe kan ik van iemand houden en van mij laten houden en 
daarvan gemeten' Zonder angst'' Het is voor jongeren in du 
Aidi-tijdperk geen gemakkelijke opdracht Een gebrek over 

seksuele voorlichting anno 1993, deze week in 
Weckend Knack 

En verder 
• Absenteïsme in het pariernent • Wat onthullen de bneven 

van Willem Elsschot'' • Antwerpen '93 hel projekt 
hedendaagse kunst • Omtrent Bobby Singh • De 

stammenooriog op de Balkan • De Kapaió-lndianen • Portret 
Charles Pasqua • De staart van het formule I -seizoen 

Met in bijlage 

TAT.ENT 
de betere 

personeelsaanbiedingen 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 Mg.) 
ELKEWOENSDAXT 

TE KOOP 

Op biz. 233 heeft de auteur het over „de 
leiders van de collaboratie die, zoals Ellas, 
nog na september 1944 verder soldaten 
hadden gew/orven voor Duitsland dat België 
bestookte met zijn raketten". Dan wanneer 
prof. Wils toch moet weten dat Elias na zijn 
aankomst in Duitsland iedere medewerking 
geweigerd heeft, door het Sicherheitshaup-
tambt van de SS op bevel van Himmler 
gearresteerd werd, geïnterneerd en van de 
buitenwereld afgesloten. 

Verder, op bIz. 274, volgende hatelijke 
uitval tegen Paul Daels; „Wel was het de 
socialistische minister van Justitie P. Vermey-
len die Paul Daels tot notaris benoemde in 
1962. Maar het moet velen - katholieken en 
vooral vrijzinnigen - afgeschrikt hebben dat 
deze topfiguur uit de Nationaal-Socialistische 
Jeugd Vlaanderen, die er tw êe jaar gevange
nis op had zitten, plus de naam van zijn ter 
dood veroordeelde vader, algemeen voorzit
ter werd van de WB in het begin van 1963". 
Dit komt uit de pen van een hoogleraar in de 
Geschiedenis aan de katoiieke universiteit 
van Leuven in het jaar 1992, meer dan 45 jaar 
na de oorlog... 

Het is duidelijk dat prof. Wils door zijn 
eenzijdige en belgicistische visie op de 
Vlaamse Beweging geen afdoende uitleg kan 
geven voor de evolutie naar een Vlaamse 
natievorming. De natie-vorming, het ontstaan 
en de groei van een eigen volksbewustzijn, 
een nationaliteits-bewustzijn is een historisch 
proces van lange duur. In de Belgische Staat 
moest de nationale bewustwording onvermij
delijk in botsing komen met de idee van een 
Belgisch volk, een Belgische staatsnatie, een 
Belgisch nationaal bewustzijn, een „ame bel-
ge", door de versmelting van Vlamingen en 
Walen. Deze tegenstelling, deze botsing, 
wordt door prof. Wils genegeerd en daardoor 
is zijn betoog ongeloofwaardig. Dat is de kern 
van de zaak. 

Het zou mij te ver voeren alles, wat ik in te 
brengen heb tegen de voorstelling die door 
de auteur gegeven wordt, op te sommen. 

Ik stip alleen nog aan dat hij de rol en de 
invloed van de Volksunie wel erg onderschat. 
Hij heeft het vrij uitvoerig over de Vlaamse 
Volksbeweging (waarbij ik in tegenstelling 
met wat hij beweert nooit betrokken ben 
geweest). Maar wat betekende deze in verge
lijking met de Volksunie? Uit goede bron 
weet ik dat de WB nooit meer dan duizend 
leden telde. De Volksunie had toen reeds 
meer dan 30.000 leden en op haar hoogte
punt meer dan 500.000 kiezers. 

De steile opgang van de VU is de oorzaak 
geweest van het uiteenvallen van de unitaire 
Belgische politieke partijen en van de door
braak van de federalistische gedachte. Dat 
wil de auteur echter niet toegeven. 

Om te besluiten moet ik vaststellen dat dit 
geen objektieve en serene geschiedschrij
ving is, alvast niet wat het tweede gedeelte 
van het boek betreft. 

Ze is onbevredigend en geeft door een 
vooringenomen visie op de Vlaamse bewe
ging geen aanvaardbaar beeld van het natio-
naliteitenkonflikt in België. Het is daarenbo
ven te betreuren dat de auteur zich laat 
meeslepen door zijn gevoelens en in een 
pamfletachtige stijl ven/alt, met voor een 
historikus onbetamelijke persoonlijke aanval
len, verdachtmakingen en hoon, zoniet laster. 
Dit is des te erger omdat hij in de gelegenheid 
gesteld werd, dit boek te schrijven op kosten 
van de gemeenschap tijdens een zgn. „Sab
batjaar" : hij kreeg een jaar verlof als hoogle
raar. 

F.V.der Eist 

- Van Clovls tot Happart. Lode Wils. Uitg. 
Garant, Leuven-Apeldoorn, 1992.320 bIz., 990 fr. 

Volgens prof. Wils zou Hendrik Ellas na september 1944 nog verder soldaten 
geworven hebben voor Duitsland... (toto P. v.d. Abeeie) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /4 

DE DUITSE LANDEN 
In deze en volgende afleveringen behan

delt onze medewerker de Duitsers, en deze 
leven nogal wat verspreid: in Duitsland, in 
Oostenrijl(, in België, in Franî rijk, in Zwit
serland, in Italië, in „Oost-Duitsland" en 
nog verderop. Deze week beginnen wij 
alvast aan onze onmiddellijke oostgrens. 

DE BONDSREPUBLIEK 
Er is niet omheen te komen: de Duitsers 

wonen nu eenmaal In het aardrijkskundige 
midden van Europa. Ze zijn bovendien talrijk, 
ijverig, verstandig en kunnen goed organlze-
ren. 

Vandaar dat ze, een halve eeuw na het 
verlies van de tot op heden ergste oorlog uit 
de geschiedenis van de mensheid, opnieuw 
welvarend zijn en wel meer dan hun buren-
overa/innaars. 

Normalera/Ijze moet daaruit zelfzekerheid 
ontstaan; zelfs, als negatieve tegenhanger, 
misschien arrogantie. Dat dit zolang uitgeble
ven is, ligt aan vele oorzaken, te veel en te 
ingewikkeld om in dit bestek te onderzoeken. 
Binnen deze ruimte is wel op zijn plaats dat 
de Duitsers zich in 1992 stilaan wat normaler, 
d.i. wat Duitser, gaan gedragen. In het EG-
kader wordt toenemend Duits gesproken, 
ook al is dit (nog) geen officiële werktaal. 

Er is meer. Duitsland erkent in het begin 
van het jaar, voor alle andere landen, de 
onafhankelijkheid van Slovenië en Kroatië. 
Voor het eerst vaart het weer een eigen 
koers; want Frankrijk en Engeland houden 
zo lang mogelijk aan hun eigen schepping 
Joegoslavië vast. 

Dit zelstandige optreden is nieuw en zet in 
het Westen kwaad bloed. Nochtans verklaart 
zelfs een zeer ontwikkeld, verstandig en in de 
politiek beslagen man als de Amerikaanse 

Men kan twijfelen aan het nazi-, laat 
staan het nationalistisch gehalte van 
de skinheads uitgedost met nazl-sim-
bolen. (foto AP) 

oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry 
Kissinger (nog Jood op de koop toe): „Het 
Westen moet aan het nieuwe zelfbewustzijn 
der Duitsers wennen" (Welt am Sonntag, 3 
mei '92). 

In juni stelt een grondwetskommissie een 
reeks grondwetswijzigingen voor die de be
krachtiging van het Verdrag van Maastricht 
mogelijk moeten maken. Aan de aandacht 
van de wereld schijnt ontsnapt te zijn dat bij 
die gelegenheid artikel 23 zo geformuleerd is 
dat een verdere overheveling van nationale 
bevoegdheiden naar de EG afgegrendeld 
wordt. 

Dat gebeurt allemaal in het voorjaar. Kort 
daarop, van de lente tot in de herfst van 1992 
begint een reeks van misdadige aanvallen en 
gewelddaden allerhande, gericht legen 
vreemdelingen, vooral in de ex-DDR. Het 
aantal inwijkelingen in Duitsland ligt veel te 
hoog, zodanig dat die gewelddaden aanvan
kelijk enige simpatie van een deel der bevol
king uitlokken. Dit duurt echter niet lang en tot 
diep in de winter betogen tienduizenden, 
soms honderdduizenden boze of beschaam
de Duitsers tegen die gewelddaden. Nu is het 
zo dat de daders, bijna altijd jongeren, zich 
met nazi-simbolen tooien. De media, de bui
tenlandse en de binnenlandse spelen daar 
gretig op in om bij die gelegenheid racisme, 
„ekstreem nationalisme" en tenslotte elke 
vorm van (Duits) nationalisme op één hoop te 
gooien. 

Men kan op goede gronden twijfelen aan 
het nazi-, laat staan het nationalistisch gehal
te van die skinheads en provo's: zij schijnen 
van het nationaal-socialistische gedachten-
goed bijster weinig te kennen en houden 
„rock"-bijeenkomsten. Voor echte neo-nazi's 
moet zulks een gruwel zijn... 

Wat hiervan ook zij, het resultaat van dit 
alles dreigt te zijn dat de Duitsers hun nor
maal zelfbewustzijn, dat ze nog niet helemaal 
henwonnen hadden, weer voor een hele tijd 
verliezen. En verdringingen van die aard 
lopen vaak slecht af. 

K.J. 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

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

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

^ ^ Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 
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WIJ BLIJVEN 

n IK BLIJF! n 

NAMEN NOEMEN 

D
E lezers van De Standaard, Het 
Nieuwsblad en De Gentenaar 
trokken vorige vrijdag rare 
ogen. Met een twee-pagina-ad-
vertentie sloot de VU haar Ik 
ö//yf/-kampanje officieel af. Alfa
betisch gerangschikt, met 
naam, voornaam én woon
plaats, titelden duizenden 
VU'ers de partij trouw te blijven 
én te blijven geloven in haar 

opdracht. 

Deze advertentie is zonder meer uniek. 
Nooit eerder publiceerde een politieke partij 
namen van leden en simpatisanten. Derge
lijke openheid was, tot nu, stevig taboe. Dat 
duizenden VU-leden dit thans met een kran
tenadvertentie doorbreken is een knap 
staaltje geslaagde politieke kommunikatie. 

U\BORATORIUM ~ 
„De Volksunie blijft!", aldus een duidelijk 

tevreden voorzitter Anciaux in de tekst die 
de advertentie begeleidt, „ongebonden en 
rebels, hét laboratorium van nieuw en jong 
gedachtengoed". 

Zoveel is immers duidelijk, het door de 
politieke tegenstrevers én een bepaalde 
pers zo graag verspreide gerucht over het 
„terminale karakter" van de VU, berust op 
een kwakkel. 

Een hardnekkige kwakkel evenwel. Ver
wijzen we even naar de jongste bijdrage van 
SP, schuilnaam voor Mark Grammens, in 't 
Pallieterke. Grammens, ooit alom gewaar
deerd editorialist en hoofdredakteur van het 
intussen ter ziele gegane De Nieuwe, blijft 
zweren bij leugen en laster. Enkele citaten 
omtrent de Ik blijf!-ak.i\e als illustratie: 
„slecht onthaald bij het gewone publiek" 
..„,Candries is er niet bij" de onderteke
naars, het mogen er eventueel een paar 
honderd zijn, ...". 

De brute bek van Grammens volstaat niet 
om de VU de grond in te boren. Integen
deel. Niet een paar honderd, maar duizen
den mensen blijven politiek aktief in de 
Volksunie. Fraktieleider Herman Candries 
bevestigde samen met alle nationale VU-
mandatarissen z'n geloof in het VU-pro-
gramma. 

En wie langsloopt op het Barrikadenplein 
kan er de ontelbaar positieve reakties van 
het ,,gewone" publiek op nalezen. 

DANK 
„Koken kost geld", ook als men wil ad

verteren. Het enorme sukses van de Ik blijf !-
aktie dwong de VU niet een halve, maar 
twee volle krantenpagina's af te huren om 

Niet alleen de omslag van dit 
blad, maar ook de middenkatern 
heeft deze week een wel heel 
biezondere vorm. Haalt u de niet
jes weg, dan heeft u - op poster
formaat - de slotadvertentie van 
de Ik Myf/-aktie voor u. 
Samen met voorzitter Bert An
ciaux kan u dus voiop namen 
noemen. Ai zal het u wel een fikse 
inspanning kosten. Op het VU-
sekretariaat liepen immers ruim 
5.000 reakties binnen. 

alle namen te publiceren. Deze ekstra uitga
ve wordt volledig betaald door de financiële 
mobilisatie die samen met de kampanje 
werd opgezet. 

De 5.000 ondertekenaars maakten samen 
maar liefst 1,5 miljoen aan de VU-kas over. 
Hun giften, groot en klem, gaven de kam
panje de nodige financiële ruggegraat. 

/ 

VU-voorzitter Bert Anciaux mag met 
reden tevreden zijn: de VU blijft! 

(foto WIJ) 

DOORZEÏÏEN 
Intussen loopt de aktie onverminderd ver

der. Sinds de officiële afsluiting van de kam
panje, op 28 februari, bereikten ons nog 
bijna 800 namen. Elke dag stromen nog 
reakties binnen. Heel wat VU-mandatarissen 
adverteren met Ik blijf! in plaatselijke adver
tentiebladen, bestuursleden zetten ekstra 
huisbezoeken op bij leden en simpatisan
ten. 

Ons weekblad blijft niet alleen de aktie op 
voet volgen, maar publiceert ook alle namen 
van de „blijvers" die ons pas na de officiële 
afsluiting hebben bereikt. Volgende week 
vindt u een eerste ekstra pagina namen. 

Nico IVIoyaert 

BLIJVEN !"-POSTER: VERZAMELOBJEKT > 
De unieke krantenadvertentie van 5 

maart is in vele VU-gezinnen nu reeds een 
verzamelobjekt. 

Wie deze advertentie mocht gemist heb
ben, vindt deze week een ekstra afdruk in 
WIJ. Voorzichtig de nietjes losmaken en u 
bekomt de poster. 

Voor belangstellenden heeft het VU-
sekretariaat bovendien een stapel afdruk
ken van de krantenadvertentie in voorraad. 

Een briefje of telefoontje volstaan: VU -
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel - Tel. 
02/ 219 49 30. Fax. 02/217.35.10. 
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TEATER 

VAN LIEFDE 
EN DOOD 

Het nieuwste stuk van de Blauwe Maandag 
Compagnie tieet All for love or the world well 
lost en is van de tiand van de 17de eeuwse 
dichter Jolin Dryden. Hij wordt de belangrijk
ste schrijver van zijn generatie genoemd. Na 
de puriteinse diktatuur van Oliver Cromwell 
volgt vanaf 1660 een periode van liberalise
ring onder Karel II, een Stuart. In het toneel, 
dat onder Cromwell verboden was, vieren 
anti-burgerlijkheid en amoraliteit hoogtij. Ook 
in Drydens stukken worden de boy-actors, 
mannen in vrouwenrollen, ven/angen door 
echte aktrices van vlees en bloed. 

All for love is Drydens adaptatie van Anto-
nius en Cleopatra van Shakespeare. Waar de 
grote Engelse bard het gebeuren, zeer fil
misch, over een tiental jaren en diverse plaat
sen in het Romeinse Rijk spreidt, volstaat 
voor Dryden één omwenteling van de zon. 
Plaats van de handeling is de tempel van Isis 
in Alexandnë. 

ZWARTE MIS 
De Nederlandse dichter Benno Barnard 

kreeg van de Blauwe Maandag Compagnie 
de opdracht All for love\e vertalen. Liever dan 
een vertaling maakte Barnard een herdich
ting waarin niet alleen Dryden maar ook diens 
voorbeelden Shakespeare en Plutarchus 
doorschemeren. Het werd een meer dan 
avondvullend drama in rijmloze verzen. Deze 
vorm bepaalt zeer sterk het ritme, de kleur en 
de klank van het stuk en benadrukt nog zijn 
ritueel karakter. Regisseur Luc Perceval aar
zelt niet om deze Liefdeswoede een muzikale 
partituur of meer nog een stemmenopera te 
noemen. De vibrafoonmuziek van Fred Van 
Hove aksentueert dit nog. 

Van Dryden heeft Barnard uiteindelijk niet 
meer dan de struktuur, de plaats en de tijd 
behouden. Taal en personages zijn resoluut 
naar het einde van de 20ste eeuw gehaald. 
Antonius wordt een anti-held, heen en weer 
geslingerd tussen zijn passie voor Cleopatra 
en zijn verantwoordelijkheden als veldheer, 
politikus en echtgenoot. 

Barnards taal is krachtig maar steeds licht
voetig, poëzie van hoog gehalte. Liefdeswoe
de is een voorstelling die je niet licht vergeet. 
Bijna vier uur lang kluisteren schitterende 
akteurs je aan je zetel. En je dénkt zelfs niet 
aan protesteren. 

Middenin een vierkant van brandende 
toortsen staat een enorme ronde luchter. 
Verspreid over de vloer liggen walmende 
offerandekaarsjes; Aan het begin van het 
stuk komt een naakte priester de talloze 
kaarsjes op de luchter aansteken, waarna 
deze opstijgt. De zwarte mis kan beginnen. 

f>4 < . 

Ventidius, generaal, vriend en geadopteer
de vader van Antonius, probeert de halfdron
ken keizer over te halen Cleopatra te verlaten 
en aan het hoofd van 12 legioenen Caesar te 
verslaan. Antonius heeft wel oor naar zijn 
verhaal, maar hij weet, in al zijn stuurloos
heid, drommels goed dat hij zo weer bezwijkt 
voor Cleopatra's legendarische charmes. La
ter pogen ook nog Octavia, Antonius' Ro
meinse vrouw en zijn vriend Dollabella hem 
uit Cleopatra's web los te scheuren. Niets 
mag baten. Zoals iemand grimmig opmerkt: 
de liefde verslindt haar eigen kinderen. 

Regisseur Luc Perceval wil in dit stuk meer 
dan een klassieke konfrontatie tussen een 
zwakke man en een histerische vrouw. Cleo
patra belichaamt in al haar schoonheid de 
passie en het goddelijke. Ze is tegelijk vorste
lijke hoer, priesteres en godin. 

Els Dottermans ziet er bovendien uit als 
een waanzinnige Sinnead O'Connor, een 
vergiftigd produkt van een rotte kuituur. 

EROS EN THANATO 
In begeleidende teksten hebben schrijver 

Benno Barnard en regisseur Luc Perceval het 
graag en lang over Plato en Jung, Indische 
mandala's, magische cirkels en dito vierkan
ten. Eerder dan de weergave van een histori
sche tragedie, schreven zij een stuk over de 
stemmen in Antonius' hedendaagse, vol
strekt stuurloze hoofd. 

Voor welke interpretatie de toeschouwer 
ook kiest, hij is getuige van een overrompe
lende, sterk zinnelijke teaterervaring. Deze 
Liefdeswoede voe\ je, proefje en ruik je zelfs. 

Een spuwende, zwetende, wanhopig om 
zich heen slaande Jan Decleir is de ver
scheurde Antonius in zijn dolle gevecht met 
de demonen. 

Els Dottermans is in alle opzichten groots 
in haar rol van mitische vrouw en godin. 
Cleopatra loopt in het stuk op schoenen met 
zeer hoge, brede hakken en overheerst al
leen al op die manier haar gevolg. Histerisch, 
eist ze alle liefde maar ook alle leed van de 
wereld voor zichzelf op. Op Antonius heeft zij 
recht en met Octavia want, zegt ze geksche
rend in het Egyptisch:,,/ love him better and 
deserve him more" (Ik bemin hem beter en 
verdien hem meer). Cleopatra's sterfscène is 
van een intense schoonheid. Een naakte, 
hulpeloze Els Dottermans verwelkomt de 
dood als een binnendringende minnaar. Haar 
laatste woorden bejubelen de liefde. Eros en 
Thanatos in één bloedstollend beeld. Lang
zaam zakt de enorme, van kaarsvet druipen
de luchter tot net boven haar kale hoofd, een 
immense kroon voor een dode koningin. Het 
offer is volbracht. 

Ook Gilda De Bal, Michel Van Dousselaere 
en Victor Low spelen erg sterke rollen. 

De Blauwe Maandag Compagnie kwam 
sinds de verhuizing naar Gent en de moeilijk
heden rond de vorige produktie vooral in het 
nieuws om niet-teatrale redenen. Deze All for 
tove veegt dit alles van de kaart. Dit is subliem 
teater en zeker met te missen. 

Redmond 

- Liefdewoede nog op 11 t/m 13/3 en op 
15/3, om 20u. In Stadsschouwburg te Leu
ven (016/22.21.13); 16 en 17/3 om 20u.15 
in Stadsschouwburg te Kortrijlt 
(056/22.19.02); 18 t/l«l 20/3 om 20u.15 in 
De Warande te Turnhout (014/41.69.91); 
3/4 om 20u. in KG Hasselt (011/22.99.31); 
13 t/m 15/4 om 20u.15 in KG Strombeelt-
Bever (02/267.41.56); 16 en 17/4 om 
20U.30 in Westrand Dilbeelt (02/466.20.30) 
en 20 t/m 24/4 om 20u. in Vooruit te Gent 
(091/23.82.01). 
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SPORT 

EEN KLUB ALS GEEN ANDERE 
Vorige week woensdag was het weer voet

bal zonder grenzen op de televisie Recht
streeks of in samenvatting Geen rollende val 
of we kregen hem te zien 

Zelf beleefden we veel plezier aan Auxerre-
Ajax, een van de kwartfinales van de Uefa-
cup De wedstrijd werd tot eenieders verbijs
tering met 4-2 gewonnen door de Fransen 
Op zichzelf betekent dit nog mets natuurlijk 
De kans is groot dat de jonge ploeg van 
trainer Guy Roux in Amsterdam een fikse 
dreun rond de oren krijgt Maar dat hoort er 
allemaal bij 

Auxerre is in de voetbalwereld een klem 
wonder Dit Boergondisch stadje telt met 
eens 40 000 inwoners, kan met terugvallen 
op een rijke industrie maar bezit desondanks 
een professionele voetbalklub die naam ver
wierf buiten de landsgrenzen Omdat de klub 
vrijwel uitsluitend spelers van eigen kweek 
opstelt en al tweeendertig jaar getramd wordt 
door dezelfde oefenmeester 

EIGEN SCHOOL 

De ploeg rekruteert met ongeëvenaarde 
bekwaamheid jonge spelers over gans 
Frankrijk en zelfs over gans Europa Die 
worden maksimaal begeleid Op menselijk 
gebied, als sportman, als student De voet
balklub bezit een eigen pnve-school, betaalt 
zelf de leerkrachten en garandeert haar spe
lers 80 percent slaagkansen in het middel
baar onderwijs 

Roux IS voor alles een ,,realist" Hij herkent 
de grenzen van de groei van zijn klub Hij 
gedraagt zich ernaar Auxerre kan in de 
topklasse enkel overleven door haar jeugd-
politiek Deze is dan ook de hoogste prioriteit 

De onmiddellijke resultaten zijn daaraan on
dergeschikt 

Dat Auxerre met 4-2 van Ajax kon winnen 
mocht een klem wonder heten Ajax had 
Europees onder Louis Van Gaal nog nooit 
verloren en op papier schenen de Amster
dammers driemaal sterker Het wedstrijdver
loop sprak die veronderstelling met tegen 
maar in de laatste tien minuten skoorden de 
onvervaard en ongegeneerd aanvallende 
Fransen twee keer 

Ajax, met vedetten die een half miljard 
opbrengen op de internationale spelers-
markt, onden/ond nog maar eens dat er m 
voetbal geen zekerheden bestaan De 
kweekschool van Frankrijk versloeg voor 
eenmaal de kweekschool van Nederland 
en Italië Voetbal kan nog mooi zijn. 

RARITEIT 
Ene Guy Roux die begin jaren zestig als 

speler-trainer aan het hoofd kwam te staan 
van een katoliek klubje uit het Franse ama
teurvoetbal Roux nam zijn tijd, werkte in de 
diepte, bouwde strukturen op, zette het 
jeugdbeleid op punt en verscheen met zijn 
„bende" begin jaren tachtig in de hoogste 
klasse van het Franse profvoetbal' Auxerre 
werd als een ,,rariteit" bekeken Maar daar is 
Frankrijk inmiddels van teruggekomen 

AJA, zoals de klub m Boergondie wordt 
genoemd, produceerde internationalen aan 
de lopende band Marseille en Bordeaux, de 
rijkste klubs, werden gretige afnemers en het 
schone geld werd gebruikt om de infrastruk-
turen van de vereniging verder uit te bouwen 
Onze nationale Enzo Scifo herstelde bij 
Auxerre van zijn wonden die hij als jonge prof 
bij Inter Milaan en Bordeaux had opgelopen 
Scifo praat over zijn twee jaren onder Guy 
Roux uitsluitend in de overtreffende trap Een 
toeval zal het dus wel allemaal met zijn Uit de 
vele mten/iews die we met Guy Roux in de 
voorbije maanden mochten lezen onthouden 
we vooral dat Auxerre jaarlijks een derde van 
zijn spelerskern vernieuwt Om de talrijke 
jongeren doorgroeikansen te waarborgen 
Dat klinkt op het eerste gezicht onthutsend 
maar is in feite de logika zelve Wie m de 
jeugd investeert moet voonwaarden kreeren 
waarin rendement kan worden afgeworpen 
Dat kan uitsluitend door vakatures in de 
eerste ploeg en/of de kern te forceren In 
Auxerre heeft men dit begrepen 

NATUURLIJKE KRACHT 
Club Brugge deed vonge week eindelijk 

nog eens aan klantenbinding In de Cham
pions League zette de ploeg van Broos een 
prestatie neer die door het ganse vaderland 
mocht gezien worden Club, dat binnenlands 
een beetje in de versukkeling is geraakt, 
hervond Europees zijn beste benen, zijn 
natuurlijke kracht 

AMBIANCE 
De dag na de wedstrijd ontmoetten wij m 

het Brusselse een voetballiefhebber die 
daags voordien door een ,.gelukkig toeval" 
voor het eerst een thuismatch van Club had 
bijgewoond Hij stak zijn bewondering, of 
juister venwondenng, met weg „Ik was danig 
onder de indruk van de spontane, natuurlijke 
kracht die Club Brugge uitstraalde Dne kwar
tier voor de match was er al „ambiance" De 
ploeg zelf speelde met ongekende geestdrift 
en wilskracht De inzet was mateloos Er werd 
gevoetbald met een hart Ik denk dat Club 
Brugge onmogelijk uit de top van het Bel
gisch voetbal kan wegzakken De vereniging 
kan misschien met zoveel financiële midde
len verzamelen als Anderlecht en Standard 
maar ze beschikt over een arsenaal toege
voegde krachten die de twee anderen ontbe
ren Club heeft echte supporters - wat men 

over die paar hooligans ook moge vertellen 
- , een eigen ambiance, een unieke hartslag 
Met het verloop van de match voelde ik me 
zowaar supporter worden Een ervaring die ik 
nooit eerder meemaakte" 

EIGEN BOEZEM ~ 
We vonden het de moeite waard de me

ning van deze man aan het papier toe te 
vertrouwen Club kan in moeilijke omstandig
heden inderdaad altijd terugvallen op een 
ongmele en hechte binding met haar publiek 
Iets wat Antwerp bijvoorbeeld duidelijk mist 
Voor de kwartfinale tegen Steaua Boekarest 
bleek het onmogelijk 10 000 mensen m de 
Bosuil te verzamelen Dat wil wat zeggen en 
het legt een natuurlijke rem op de ontwikke
ling van de Great Old 

Voor de rest zorgen de spelers dan zelf 
wel Tegen de beenharde Roemenen die het 
in moeilijke omstandigheden nooit nauw ne
men met de spelregels werden teveel kansen 
gemist Antwerp liet een uitgelezen kans 
liggen om een beslissende stap richting hal
ve finales te zetten Niet dat alles al verloren is 
maar wanneer het over een week m Boeka
rest mis gaat zullen de aanvallers met veer
tien dagen vertraging op eigen borst moeten 
slaan 
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SPORT 

CLUB-RANGERS VANUIT VAK B 
Verleden week speelde Club Brugge in de 

Champions League thuis gelijk tegen de 
Glasgow Rangers. Mijn broer en ik hadden 
600 frank over om het live mee te maken 
vanop de staantnbune, in „vak B", een hoek 
van het Olimpiastadion die paalt aan de 
vakken waar Club's side huishoudt. We wa
ren ruimschoots op tijd in het stadion, ander
half uur voor de aanvang van de wedstrijd. 
Het vroor, toen de omroeper alle supporters 
even voor aftrappen dankte voor hun aanwe
zigheid, keek ik daar al met gemengde ge
voelens en verkleumde voeten tegenaan. 
Maar de wedstrijd maakte gelukkig veel 
goed. 

De ordediensten hadden niet op een in
spanning gekeken om Club's kwalijke Euro
pese reputatie niet nog meer schade toe te 
laten brengen. Na wat we meemaakten ver
moeden we echter dat zelfs deze inspannin
gen onvoldoende zouden zijn, mocht iemand 
met onbenevelde hersens in z'n hoofd dit per 
se willen bewijzen. Zo wandelden we om
streeks zeven uur (de wedstrijd begon om 
half acht) zonder de minste moeite of kontro-
le het stadion binnen. We struikelden vervol
gens door de kantine naar vak B. Struikelden, 
want in de kantine hing een geur zoals je die 
in populaire stamkroegen om zes uur 's 
morgens wel eens terugvindt, de sigarette-
rook benam je het zicht op de plastieken 
bierbekertjes en combat-shoes met lange 
benen eraan die op de grond lagen. Voetbal, 
een feest! 

In het stadion slaagden we erin achter een 
ijzeren dranghek post te vatten, een uitste
kende keuze die me die avond nog veel 
plezier zou bezorgen. En toen werd het een 
voetbalwedstrijd-lang wachten, en kijken hoe 
het stadion langzaam volliep. Om 19u.24, 
meer dan een uur voor de aanvang van de 
wedstrijd, hingen drie supporters in het vak 
van de Brugse side een Ierse vlag op. Een 
Ierse vlag, wat heeft die vandoen met een 
voetbalwedstrijd van Club Brugge tegen hel 
Schotse Glasgow Rangers, vraagt u zich af. 
Wel, het boek De Voetbalgoden van joernalist 
Johan Op de Beeck (Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen, 1992, 143 biz, 695 fr.) geeft 
antwoord: de grote rivaal van de Rangers in 
Glasgow is Celtic Glasgow. Beide ploegen 
zijn op meerdere vlakken eikaars tegenpool. 
En wanneer verschillende tegenstellingen in 
een konflikt allianties sluiten, krijg je homme
les, herinner ik me uit de lessen politieke 
geschiedenis. Celtic wordt gesteund door 
katolieken en eerder onbemiddelden. De 
Rangers hebben een protestantse, relatief 
welgestelder aanhang. Vandaar de blauw-
wit-rode kleuren van de Rangers, en de Ierse 
vlaggen bij de Celtic-aanhang. Om 19u.28 
kwamen drie rijkswachters die Ierse vlag 
weghalen. 

Deze zwarte bundel spieren bezorgde de Glasgow-defensie heel wat last en de 
Club-aanhang veel plezier. (foto vum) 

Tenwijl het stadion volloopt, wordt ook de 
verscheidenheid aan Club-petjes in ons vak 
groter. Een echte giller is het petje waar 
bovenop volgende woorden geschreven 
staan: Club Brugge, Blauw-Zwart, The pride 
of Belgium. De woorden zijn gegroepeerd 
rond een onvervalste Vlaamse leeuw. Vroe
ger zag je op Club traditioneel veel leeuwen
vlaggen. Dat mag nu allemaal met meer. 
Supportersvlaggen en spandoeken mogen 
het stadion niet meer in. Te gevaarlijk, vanwe
ge de stokken aan de vlaggen. Er weerklinkt 
overal gegrinnik wanneer de omroeper de 
zeldzame supporters die toch een vlag of 
spandoek binnensmokkelden in het Engels 
en Nederlands vraagt om hun tekstiel in 
bewaring te geven bij de politie, tof na de 
wedstrijd. 

Wat blijkbaar wel mocht, was de uitdeling 
van plastieken vaandeltjes aan de ingangen 
van het stadion, waarop Club-Brugge-spon-
sor l/TM blauwzwart aanmoedigt. Niet slecht 
bekeken van de kommerciële omroep: alleen 
de borden van de officiële Champions Lea
gue-sponsors zijn toegelaten rond het voet
balterrein. De andere reklameborden zijn af
geplakt. In deze kompetitie van de Europese 
landskampioenen verbiedt de UEFA, de Eu
ropese voetbalfederatie, in een hoogst zeld
zame opwelling van verzet tegen de kommer-
ce, de ploegen om met de naam van hun 

sponsor op het truitje het voetbalveld te 
betreden. De wedstrijden worden dankzij 
Eurovisie in Vlaanderen rechtstreeks uitge
zonden op de BRTN. Op sluikse wijze voert 
VTM zo reklame op de openbare zender. 

Van bij de aftrap kolkt het stadion. Blauw
zwart wordt aangemoedigd uit duizenden 
kelen. We laten ons meedobberen op de 
golven van het supportershok B. Vermits dat 
hok in een hoek van het stadion ligt, moeten 
we, wanneer de bal zich aan de andere kant 
bevindt, op onze tenen gaan staan, voorover 
buigen en onze nek uitsteken. Het dranghek
ken verhindert gelukkig dat we, door de druk 
van de achter ons staande supporters die 
natuurlijk ook op hun tenen gaan staan, 
voorover buigen en hun nek uitsteken, enkele 
treden naar beneden zakken. Het zorgt er 
bovendien voor dat ik me er stevig tegen af 
kan zetten. Om ten volle te genieten van twee 
stevige borstjes van een bevallige vrouwelijke 
supporter in mijn rug. De eigenares, met 
stevig uitstaande en kriebelende krullen, zo
zeer in de ban van de bal dat het priemende 
gevoel wel onschuldig lijkt, doet me pas 
tenvolle beseffen: Voetbal een feest! Hoewel 
beide doelpunten aan de andere kant van het 
speelveld vielen, en ik dat van Club, dat even 
voor de rust het stadion deed ontploffen, zelfs 
gemist heb. En er volgde geen herhaling. 

(pdj) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 170 
HORIZONTAAL 

4 Dit kinderspel start met een ernstige 
handicap (14) 

8 Wat een morspartij i (9) 
9. Deze ondeugd gaat nog gepaard met 

haat ook (3) 

OPLOSSING OPGAVE 168 
Horizontaal: 3 bestuur, 6 monster, 7 
Tuur, 8 herdenkingen, 9 stuk, 10 
bestek, 12 ereronde, 15 naar, 16 
speelruimte, 19 broedeieren, 20 tent-
ie 

Vertikaal: 1 buiten, 2 argumenten, 3 
bitteruur, 4 strikt, 5 zonen, 9 stroper, 
10 bed, 11 knal, 13 naroepen, 14evi
dent, 17 ezel, 18 trede 

Omer Geldhof uit de Kasteelstraat 
104 in 1853 Strombeek-Bever wint 
een prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 168 werd 
uit de juiste inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 170 ten 
laatste maandag 22 maart op de re-
daktie: Barrikadenpiein 12, 1000 
Brussel. 

PUNTENKLASSEMENT 
De algemen rangschikking (1 punt 

per juiste oplossing) voor wat betreft de 
Hersenbrekers nr 151 (9 oktober 1992) 
tot en met nr 165 (4 februan 1993) luidt 
als volgt 
14 punten voor Jan van Borm (Bornem-
Mariekerke) 
12 punten voor Marcel Iserentant 
(Brugge) en Wi If ried Maertens (Izegem) 
11 punten voor Gusta Verhaegen (Ant
werpen) 
10 punten voor Roger Couck (Liedeker
ke), Kurt Van Sassenbroeck (Sijsele), 
Mark van de Walle (Aalter) en Jozef 
Verhaeghen (Kruibeke) 
9 punten voor William van Daele (Brus
sel), Johan Depestel (Roeselare), Linda 
De Meester (Gent), Gabriel Vanden-
broucke (leper), A Declercq (Scherpen-
heuvel-Zichem) en Rita Verlinden (Bon
heiden) 
8 punten voor Els van Bellingen (Duffel) 
en André De Smet (Wakken) 
7 punten voor M Martens (Ichtegem), 
Machteld Uyttersprot (Opwijk) en H 
Hollanders (Mariekerke) 
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VERTIKAAL 

11 

13 

14 

16 
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't Moment is aangebroken om de inwen
dige mens te versterken (8) 2 
Streefde met ziekelijk verlangen iets na 3 
(5) 5 
Ver van huis in de hoop iets geheel 6 
nieuws te vinden (15) 
Aanvoerders moeten, zo te horen, heel 7 
wat afzien (7) 10 
Op de vloer en aan de muur (5) 12 
ZIJ verlenen steun aan huishoudens (12) 15 
In dit geschrift vind je geen enkel verhaal, 17 
hoewel er veel personen in voor komen 
(9) 19 

Door vrijwel iedereen toegegeven dat 
men fout is geweest (8, 6) 
Helse figuur op onze wegen (15) 
Opstandig (6) 
Schade (5) 
Zulke bedrijven zullen je nooit een job 
aanbieden (12) 
Verraderlijke manier van pesten (9) 
Dit gedicht is zojuist gemaakt (4) 
Vogelprodukt van de zachte soort (4) 
Eenvoudig vervoermiddel (3) 
Zocht je beschutting tegen de regen in 
een ondera/ijsinnchting'^ (6) 
Dit voorwerp deelt tikken uit (4) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„VU publiceert Blijvers", 
las Ahasverus 
Liefde gaf u 5.000 namen 

Van Wanten kreeg Dexel op de neus 

Pater Damiaan ? Hmm... Zalig! 

AIDS: Van Rompuy wil 
het kapotje gedekt houden 

Duitsland: rechts-staat.. 

Somalië blijft gevaarlijk 
Reken maar van Jess 

Dronken vrouw valt agent aan 
m Antbijten 

SP maakt indeksbokkesprong 
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BIOS 

EVEN NAAR DE HERHALING KIJKEN 
Eerst was er Le retour de Martin Guerre 

(1981), met Gérard Depardieu, Nathalie Baye 
en Roger Planchon, over een zestiende 
eeuws mislul<t liuwelijk, waar de man ver
dwijnt, om acht jaar later zijn gezin en zijn 
erfdeel weer te komen opeisen. Ondanks de 
positieve verklaring van de vrouw volgt een 
rechtszaak, om de twijfel van zijn identiteit 
weg te nemen. Dit vernuftig scenario werd nu 
nog eens overgedaan in Amerika. 

SOMMERSBY 
Jack Sommersby (Richard Gere) komt met 

vertraging terug uit de Amerikaanse Burger
oorlog, waar hij aan de kant van de verliezers 
heeft gevochten. Zijn vrouw Laurel (Jodie 
Foster, wier spraakgebrek sinds The silence 
of the lambs nog is verergerd), ontvangt hem 
niet met open armen, net zoals Orin (Bill 
Pullman) die naar haar hand (en weer) dong 
in Jacks afwezigheid. Her en der groeit twijfel 
of Jack wel Jack is en geen bedrieger. 

Zoetjesaan verovert hij opnieuw (of als hij 
een bedrieger is: uiteindelijk) het hart van 
Laurel. Tegelijkertijd ontwikkelt hij in het dorp 
een kommunegeest - waar geen onder
scheid bestaat tussen witte en zwarte men
sen - rond het planten van tabak en, op een 
dag, wanneer de tabak in volle bloei staat, 
verschijnen er vreemdelingen in het dorp. 
Jack jaagt hen de stad uit. Een paar dagen 
later verschijnt een sheriff en beschuldigt 
Jack van moord. 

Nu kan Jack bekend maken dat hij Jack 
niet is en vrijuit gaan, of toegeven dat hij Jack 
is en terechtstaan, of doorspelen dat hij Jack 
is en onschuldig veroordeeld worden voor 
een misdaad van Jack. Het lijkt ingewikkeld, 
maar is het niet. 

Gesitueerd in het verliezende zuiden van 
de VS, zal Jack voor een rechtbank met een 
zwarte rechter verschijnen. De rechtszaak 
neemt dan diverse wendingen, allen even 
verrassend voor de argeloze toeschouwer, 
een doorgewinterd kijker echter ziet het alle
maal aankomen en bedenkt spottend reeds 

Nietszeggende foto van een nietszeggende scène uit een nietszeggen
de film Twenty One. 

Ongeveer dezelfde tekst zou ik kunnen 
schrijven over Twenty One, met een oerver
velende Patsy Kensit in de rol van Katie, een 
vrouw op de drempel van volwassenheid die 
de balans opmaakt van haar jeugd, liefdes, 
erotische belevenissen, geheime pleziertjes 
en tragedies. Ze had het beter niet gedaan. 

Als ik bedenk hoeveel goeie Vlaamse fil
men met het budget van deze ene film 
hadden kunnen worden gemaakt... 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

de titels voor de eventuele vervolg: De zoon 
van Sommersby, Orins dochter, De zon bo
ven Sommersby... 

Gere speelt de romantische held en als het 
moest kunnen helpen, zet ik vanaf vandaag 
een offerblok om Jodie Foster een nieuw 
gebit te geven, misschien is ze dan van die 
ven/elende slis vanaf. 

ZOUT OP MIJN HUID" 
Bovengaande titel is ontleend aan de best- n E I 1 1 U t I N I t H N A " 

seller van Benoite Groult. Wat deze romanti- - r i / ^ i i i A A I p n O T I V / A I 
sche, slecht gemaakte film echter te maken f j N A A r i S V A 
heeft met de stomende, schitterend geschre- ' ' V > ' M / ' V ~ M _ I L - < j l l V 0 i -
ven roman weet ik niet, maar George (Greta . ^ 
Scacci) doet hopeloos haar best om ons in „ ^^'^ ^^ Fantastische Film, Science-Fiction 
Gavin McCall (Vincent D'Onofrio) te laten & Triller van Brussel loopt van 12 tot 27 maart 
qeloven Tevergeefs '" "^ssage 44 in Brussel, dank zij de sponso

ring van de ASLK, Nationale Loterij, Hotel 
Metropole, Studio Brussel, Radio 21, La libre 
Belgique, De Morgen, L'lnstant, Humo, Peu
geot, NMBS, Philip Morris, Smirnoff, Sony, 
het Waalse gewest, het Brussels Hoofdstede
lijk gewest en de Europese Gemeenschap. 

Dit lange lijstje maakt dat je nu informatie 
kun inwinnen over het meest gore en bloedi
ge festival ter wereld op hel Algemeen sekre-
tariaat van het Festival op tel. 02/242.17.13 of 
fax: 02/216.21.69 of op 02/241.50.95. 

Volgende week bespreken wij twee bloe
derige uitschieters op het festival. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 
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TELEVISIE 

TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale, 
reportagemag ,12 30 Affiche, kuituur, 14 20 Fly
ing Tigers, film, 16 00 Première Film & Video, 
filmnieuws, 16 30 TV1 Top 30; 17 00 Kelly, jeugd-
serie, 17 25 Sleutel, jeugd aktua, 17 50 Musty, 
tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Gered door de bel, komische serie, 18 40 Vlaan
deren Vakantieland, Sint-Truiden en Ierland, 19 20 
Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 R.I.P., komische serie 
20 30 Diana, her true story, weekendfilm 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Diana, her true story, deel 2 

TV2 
19 30 Wereldkampioenschap Indoor atletiek te 
Toronto 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel 1 : Componistenportret, Menuhin 
22 05 Vuurvogel 2 : Uit eigen land, koncert 
23 25 Jazz Hoeilaait '92 

VTM 
13 00 Nieuws; 1315 The B.R.A.T. Patrol, film, 
14 50 Help Wanted: Kids, Disneyfilm, 18 25 Super 
Nintendo, telefoonspel, 16 30 The real ghostbus-
ters, tekenfilmserie, 16 55 Super Nintendo; 17 00 
Super 50; 17 50 Super Nintendo; 18 00 Nieuws, 
18 05 Zorro, avonturenserie, 18 30 Jungleboek, 
gezinsserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 A new life, film 
23 15 Nieuws 
23 35 VTM Sport 
23 45 Incubus, film 

Ned. 1 
08 00 Alles kits, kinderprogr , 15 53 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 05 Een droom van een tuin, 
tuinkursus, 16 27 Heb ik Iets gemist?, hoogtepun 
ten, 17 16 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, 
woordspel, 1815 Sesamstraat, voedsel, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de boswachter; 18 59 
The best of magie, goochelreeks, 19 27 True 
colors, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Down and out In Beverly Hills, film 
22 05 Fawlty towers, komische serie 
22 39 Karel, praatshow 
23 28 The man who knew too much, film 
01 24 Nieuws 

Ned. 2 
20 15 Under the boardwalk, film 
21 55 Zaterdagavondcafé, komische sene 
22 25 Casino Royale, spelshow 
22 55 Chlrurgenwerk, obductie/pathalogie 
23 25 Countdown Late, popmuziek 
0010 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 14 00 Studio Sport; 17 30 De grote 
meneer Kaktus show, kinderprogr, 18 00 
Nieuws; 18 20 Vroege vogels, natuurmag , 18 52 
Lingo, woordspel, 19 20 Jules Unlimited, techniek 
en avontuur, 19 47 Het Oude Noorden, dramase
rie 
20 38 Oppassen!, komische serie 
21 09 De Schreeuw van de Leeuw, humor 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 20 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag 

ZONDAG 14 MAART 
TV1 
09 00 Samson; 10 00 Protestantse kerkdienst te 
Mechelen-Noord, 11 00 De zevende dag, praat 
kaffee, 12 30 Sportmiddag; 13 15 Disney on Ice, 
ijsshow, 13 40 Hls Master's Ghost, jeugdfilm, 
14 30 Knettergek, jeugdsene, 15 00 Jonge vee
arts, gezinsserie, 16 00 1 voor iedereen, familie-
progr ,17 00 Decors, interieurmag ,17 30 Bees-
tenbos Is boos, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 
1800 Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische se
rie, 18 35 Decors, inteneurmag , 19 00 The Cosby 
Show, komische sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 F.C. De Kampioenen, serie 
21 00 Langs de kade, politieserie 
22 00 De Pré Historie, Mieke Vogels 
22 30 Vandaag 
22 50 ZIggurat, kunstprogr 

TV2 
12 55 Sport extra 

VTM 
08 30 KInderklub; 08 50 Zondagochtendcar
toons, 09 40 Scattergorles, telefoonspel, 09 45 
Schuif af, kinderprogr , 10 40 PIctlonary, telefoon
spel , 10 45 Zondag-Josdag, live-magazine, 13 00 
Nieuws; 13 20 Star, filmmag , 14 00 Hardcastle & 
McCormick, misdaadserie, 14 50 Clip Club; 15 10 
Gunsmoke: Return to Dodge, film, 16 45 Empty 
nest, komische s^rie, 17 05 Star trek, the next 
generation, sene, 17 50 VTM-sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 De kinderakademie, showprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meester, serie 
20 30 Gaston en Leo Show, humor 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 20 Wies Anders, portrettensene 
23 10 Nieuws 
23 30 Tussen de lijnen, sportmag 

Ned. 1 
17 05 Opium, kunst en kuituur, 17 30 C-Majeur, 
muziekprogr , 1815 Sesamstraat, heelal, 18 30 
Nijntje, tekenfilmsene, 18 35 1 for U, jonge televi
siemakers, 19 00 Abdijen In West-Europa, dok 
sene, 19 26 Dieren In het wild, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 15 Waku Waku, spelshow 
20 48 Ook dag nog, konsumentenshow 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 
22 14 Vreemde praktijken, serie 
22 42 Arena, reeks debatten 

Ned. 2 

18 00 Nieuws, 18 09 The A-team, aktieserie, 18 57 
Candid camera, verborgen kamera, 1917 TV-
dokter, 19 20 Strip en Cartoonteekenen, teleac 
19 54 Sins, miniserie 
21 29 Een roekeloze tocht, kanotochtreportage 

Ned. 3 

08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr , 11 00 Reizi
ger In muziek; 12 00 Het Capitool; 12 45 De Vara-
matnee; 16 00 Studio sport; 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 
20 36 Lopende zaken, berichtgeving 
21 10 The Back Adder, sene 
21 48 Noorderlicht, wetensch mag 
22 52 Freed de Jonge: Losse Nummers, teaterre-
gistratie 

MAANDAG 15 MAART 
TV1 
14 00 Grenzen, schooltelevisie, 14 20 Aardrijks
kunde, schooltelevisie, 14 30 Klassieke mechanl-
ka, schooltelevisie, 15 00 Where the Bullets Fly, 
film, 17 00 Grensstad, westernsene, 17 25 Duup-
je, 17 30 David de kabouter, serie, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top score, spelprogr ,19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 1930 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns euh, spelprogr 
20 40 The Raven, aktieserie 
21 30 Alle 5, wetensch mag 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
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 Bijdehand, hobbymag 
21 30 Nieuws 
22 00 Broeken, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 
13 50 Cheers, komische sene, 14 15 The power, 
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A 
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, 
serie, 1615 Santa Barbara, sene, 16 40 Clip 
Club; 16 55 Tekenfilm, 17 05 Happy Days, serie, 
17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 
19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 De kotmadam, komische serie 
21 00 Beverly Hills 90210, serie 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 35 Nieuws 
22 55 Odd Couple, serie 
23 25 VTM-sport 

Ned. 1 
19 25 Blik op de weg, verkeersmag , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Holidayshow, spelshow 
21 20 Hier en nu, aktualiteiten 
21 58 Uit de school geklapt, sene 
22 27 Het Faberikaat, belevenissen 
22 54 Document: Berlijn tegen elke prijs, dok 
23 39 Miniatuur 
23 46 Nieuws 

Ned. 2 
19 42 Schone Schijn, sene 
19 59 Te land, ter zee en In de lucht, spelprogr 
21 18 Bobby, TV film 
21 47 TROS Aktua, aktualiteiten 
22 18 Zit Ik ernaast...?, anders aanpakken 
22 48 De TV tandarts, tips 
22 52 Het elfde uur, praatprogr 
23 42 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 00 
Nieuws; 16 05 Lopende zaken; 17 36 Hazepad 4, 
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 19 Eerie, India
na, avonturenserie, 18 45 Open deur TV, 19 03 De 
allerbeste wervers, sene, 19 30 TV-Nomaden, 
jongerenmag 
20 04 Het Symposium, diskussieprogr 
20 54 Loiapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 16 MAART 
T V 1 

14 00 La vie quotidienne en Lernexpress, school 
televisie, 14 30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 
14 50 Aardrijl<si<unde, schooltelevisie, 15 00 Car
nival story, film, 17 00 Grensstad, westernserie, 
17 25 Duupje; 17 30 Beestenbos is boos, teken
filmserie, 17 55 Tik Tai(; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten ?, praatprogr 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Decors, wonen en interieur 
20 30 Kijk uit I, verkeerstips 
20 35 National geographic, natuurserie 
21 30 Nieuws 
22 00 High tide, filnn 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthflle, dok , 14 15 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 40 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, spel 
20 30 Bompa, sene 
21 00 The Flying Doctors, sene 
21 55 The Strauss Dynasty, sene 
22 55 Nieuws 
23 15 Northern exposure, sene 

Ned. 1 

20 00 Nieuws 
20 25 Het pleidooi, advokatensene 
22 01 Birds of a feather, komische sene 
22 34 De stoel, praatprogr 
23 17 Cheers, komische sene 
23 43 Een droom van een tuin, tuinkursus 
00 03 Nieuws 

Ned. 2 

18 20 De heilige koe, automag , 1 8 50 Newly 
weds, komische sene, 19 20 Veronica Film & 
Video, filmmag 
19 50 Married with children, sene 
20 20 All you need Is love, koppelspelprogr 
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 Berg, praatprogr 
23 25 Reklame en promotie, teleac 
23 55 Geld en effektenhandel, teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
20 00 Verhalen van de straat, dramaserie 
20 33 De geschiedenis van de jazz in Nederland, 
dok sene 
21 26 De connaisseur, kultuurkwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 15 RVU Buitenland - Room toe live, dok 
00 00 Nieuws 

TV1 
1755~Tik. Tak; 1800 Nieuws; 1810 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 reeks 
20 25 Derrick, misdaadsene 
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 De geschiedenis van Zuid-Afrika, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Wie slim is sorteert, afvalver 
werking, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny 
HUI, kolder 
20 00 Sportavond 
20 30 Glasgow Rangers-Club Brugge, voetbal 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 14 15 Mighty 
Mouse and Friends; 14 20 Woensdagmiddagcar
toons ; 15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barbara, 
sene, 16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 10 
Happy days, sene, 17 35 Home and away, sene, 
18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 1930 Fami
lie, serie 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Copy Copy, serie 
21 00 Hobson's choice, TV-film 
22 40 Nieuws 
23 05 HUI Street blues, politieserie 

Ned. 1 

20 00 Nieuws. 
20 25 Teil me that you love me, TV film 
22 05 Megabrein, kenniskwis 
22 42 Flevo Festival '92, impressies 
23 10 Beppie, serie 
23 36 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine 
huis op de prairie, gezinssene, 16 57 Kinder
krant ; 17 24 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktua
liteiten, 18 00 Nieuws; 1819 ik weet het beter, 
spelprogr , 18 46 Testpiloot, dok sene, 19 08 50 
kamers, jongerenmag , 19 36 De stelling, diskus-
sieprogr 20 16 Peter, sketches 
20 22 Politieke partijen 
20 30 Goteborg-PSV Eindhoven, voetbal 
22 25 Tijdsein II, aktualiteiten 
22 55 Antenne: de premiers van Israël, dok 
23 45 Nieuws 
23 50 Studio sport: voetbal 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 05 Bees
tenbos is boos, tekenfilmsene, 17 30 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 1818 Dub
beldekkers, komische sene, 18 43 Da's lachen, 
tekenfilmpjes, 19 03 Lingo, woordspel, 19 31 
Brand Meester!, dramaserie 
20 26 Per sekonde wijzer, spelprogr 
21 00 Het familiebedrijf, dok 
21 25 Mooi meegenomen, dok sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag, aktualiteiten 
23 18 Law and order, misdaadserie 
00 03 Museumschatten 
0012 Nieuws 

DONDERDAG 18 MAART 
T V 1 

17 00 Grenssad, westernserie, 17 25 Duupje, km 
derserie, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 
17 40 Kinderen van Waterland jeugdsene, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 00 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, ziekenhuissene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 10 Europese tuinen toen en nu, dok serie 

TV2 
20 00 Couleur Locale, reportages 
20 30 Tekens: Budapest Köszönöm, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws 
22 30 Mephisto, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok , 14 15 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, serie, 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, spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Jambers, Verzamelaars 
22 10 Hunter, misdaadsene 
2310 Nieuws 
23 30 The Young Riders, westernserie 

Ned. 1 

18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
BB de Beer, kindersene, 19 26 Ted's familiespel, 
spelshow, 20 00 Nieuws. 
20 25 Maigret, sene 
21 20 Kenmerk, aktualiteiten 
21 55 Het vege lijf monoloog 
22 20 Vesuvius, dok 
2310 Nieuws 

Ned. 2 

17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 19 
Ik weet het beter, spelprogr , 18 47 Black Beauty, 
jeugdsene, 1911 Hobby TV, vnjetijdsmag ,19 38 
Overal en nergens, dok 
20 15 Het rijk van de Russische Beer, dok 
21 05 Pijn, hoe kom je eraf?, zenuwblokkades 
21 25 Multiple choice, kwis 
22 00 882882, praatprogr 
22 30 De nepwereld van de simulatoren, dok 
23 00 Wat is er aan de hand ?, kunstprogr 
23 30 Lied 
23 35 Japans voor beginners, teleac 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

19 43 Bureau Kruislaan, sene 
20 15 Doet left of doet iet't niet, spelprogr 
21 34 Mad about you, komische serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 18 Drijvende doodskisten, dok 
00 04 Natuurmoment 
0010 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 19 MAART 

T V 1 
14.00 La vie quotidlenne en Lernexpress, school
televisie; 14.30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie; 
14.50 Aardrijl(sl(unde, schooltelevisie; 15.00 Ijs
koud, film; 17.00 Grensstad, westernserie; 17.25 
Ouupje; 17.30 Pim de pinguin, tekenfilmserie; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 Top Score; 19.00 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het park, serie 
20.30 Tartufo, spelshow 
21.45 Slissen en Cesar, serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny HUI, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, Marche en Hotton 
en Portugal 
20.40 De broeikas samenzwering, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Abdijen in West-Europa, dok. serie 
22.50 Pa komt altijd terug, monoloog 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.05 Earthfile, dok.; 14.15 The power, the pas
sion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A country 
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20 
Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club; 17.05 
Happy days, serie; 17.35 Home and away, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 
Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Fami
lie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.35 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21.30 Some kind of wonderful, film 
23.10 Nieuws 
23.30 Star, filmmag. 
00.15 Diamonds, detektiveserie 

Ned. 1 

18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 18.58 
Vrijdagavond vroeg... Van Willlgenburg; 19.29 
True crimes, dramaserie; 20.00 Nieuws 
20.25 Spoorloos, terugvinden 
21.22 Reporter, aktualiteiten 
21.57 The house of Ellott, dramaserie 
22.53 Algerije: vrouwen In oorlog, dok. 
23.55 Nieuws 

Ned. 2 

19.54 Tax free, komische serie 
20.24 De leukste thuis, videobloopers 
20.48 Medisch centrum west, ziekenhuisserie 
21.50 Tros TV Show, praatprogr. 
22.45 Jansen slaat door, satirisch progr. 
22.55 Crime time, misdaadmag. 
23.31 Dat willen we even kwijt, column 
23.40 Victim of beauty, TV-film 

Ned. 3 

20.00 Het contract, TV-film 
21.01 Scènes uit een huwelijk, serie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA 
23.00 Gesprek met de Minister-President 
23.10 Restauratie orgel concertgebouw 
23.50 Nieuws 

Christine Harbort en Rolf Hopp in Mephisto, een fascinerende biografi
sche film van Istvan Szabo. Donderdag 18 maart op TV2, om 22u.30. 

ZATERDAG 13 MAART 

A NEW LIFE 
Amerik. komedie (1988) over een echt

paar dat na de scheiding een nieuw leven 
probeert op te bouwen. Alan Alda regis
seerde en schreef het scenario, maar stelt 
de problemen te oppervlakkig voor. 
(VTH/I, om 21U.30) 

ZONDAG 14 MAART 

THE HIRED HAND 
Amerik. western van en met Peter Fon

da (1971) over een cowboy die op weg is 
naar Califomië en een baantje aanneemt 
bij de vrouw (Verna Bloom) die hij zeven 
jaar voordien in de steek liet. Prachtige 
fotografie en goede vertolkingen. (BBC 2, 
om Ou.45) 

MAANDAG 15 MAART ~~ 

DER BROCKEN 
Een weduwe is eigenares van een 

boerderij in het voormalige Oost-Duits
land, niet ver van een Russische militaire 
basis. Enkele Westduitsers willen haar 
grond absoluut kopen. Een burleske ko
medie rond korruptie en omkoperij, met 
een prima Elsa Grube-Deister in de 
hoofdrol. (TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 16 MAART 

wordt plots gekonfronteerd met haar tie
nerdochter, die ze jaren voordien in de 
steek tiet. Een erg emotioneel en goed 
geakteerd verhaal. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 17 MAART 

HURLEVENT « 
Na William Wyler en Luis Bunuel waag

de Jacques Rivette zich in 1985 ook aan 
de verfilming van Emily Bronte's Wuthe-
ring Heights. Liefde, erotiek en dood zijn 
de hoofdingrediënten van deze nogal 
vrije interpretatie van het oorspronkelijke 
verhaal. (ARD, om 23u.05) 

DONDERDAG 18 MAART 

MEPHISTO 
Klassieke verfilming door Istvan Szabo 

van de fascinerende roman uit 1936 van 
Klaus Mann. Klaus Maria Brandauer 
speelt op indrukwekkende wijze de akteur 
die zijn loopbaan - ook onder het nazi
regime - verder wil uitbouwen. De film 
werd in 1982 bekroond met een Oscar. 
(TV 2, om 22U.30) 

VRIJDAG 19 MAART 

SOME KIND OF 
WONDERFUL 

HIGH TIDE 
Austr. film van Gilliam Armstrong uit 

1987. Een tweederangs-popzangeres, 
professioneel en fisiek op de terugweg, 

Amerik. film (1987) over de liefdesperi
kelen van enkele laatstejaarsstudenten 
met schitterende vertolkingen van Mary 
Stuart Masterson en Lea Thompson. 
(VTM, om 21U.30) 
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VIC ANCIAUX ZET STRIJD 
TEGEN KOOLSTOFMONOXYDE VERDER 

Uit een studie van het Antigifcentrum uit 1986 
bleek dat er jaarli)l<s zo'n 40 mensen overli|den ten 
gevolge van koolstofmonoxyde. Daarop lanceerde 
staatssekretaris Vic Anciaux in 1990 een sensibilize-
ringsaktie rond dit probleem, o.m. door het versprei
den van een viertalige brochure. 

Koolstofmonoxyde is een onzichtbaar, kleur- en 
reukloos gas dat zich na de onvolledige verbran
ding van brandstoffen, hout, stookolie, gas, kolen, 
enz. vormt. 

Koolstofmonoxyde dringt via de longen in de 
bloedsomloop en kan dan moeheid, duizeligheid, 
braakneigingen, hoofdpijn, koma en in het ergste 
geval de dood tot gevolg hebben. 

Vic Anciaux heeft onlangs door het Antigifcen
trum een nieuwe studie laten uitvoeren. Wij putten 
er volgende rezultaten uit. 

De vergiftigingen komen voor 70% voor In de 
winterperiode. De meeste slachtoffers zijn jonger 

102XBERT-SELLER 
Onlangs bracht WIJ (ISfebr.j.l.) het verhaal 

hoe Jan Van Dooren eksemplaren van het 
boek De Vergeten Vernieuwing (Bert Anciaux) 
aan de man brengt. U kon lezen welke 
verkoopstruuks de man uit St.Martens-Latem 
daartoe had bedacht, wij schreven ook dat 
Jan van geen ophouden weet. 

Met enige fierheid kan hij ons meedelen dat 
ondertussen reeds 102 eksemplaren van de 
Bert-seller de deur uitgingen. 

Proficiat Jan! 

dan 30 jaar en er is geen verschil tussen mannen en 
vrouwen. 

Het juiste aantal slachtoffers van een CO-intoksi-
katie IS moeilijk te achterhalen. Jaarlijks worden er 
honderden slachtoffers gehospitaliseerd. (400/jaar 
in 1984-1985, 600/jaar in 1989-1990). 

Uit de gegevens van de ziekenhuizen, het parket 
en de Dienst 100 blijkt dat er in 1989 42 overlijdens 
en in 1990 26 overlijdens werden geregistreerd. Bij 
deze cijfers moeten nog de overlijdens gevoegd 
worden waarvan het attest door het ministerie van 
Volksgezondheid werd opgemaakt. Deze gegevens 
zijn nog niet beschikbaar. Op basis van vorige 
studies kan men besluiten dat de overlijdens 10% 
van de geregistreerde gevallen uitmaken, dus een 
60-tal per jaar. 

71 % van de ongevallen grijpt thuis plaats. Daarna 
komen de ongevallen veroorzaakt door brand 
(24%), zelfmoordpogingen (4%) en tenslotte ar
beidsongevallen (1%). 

De meeste slachtoffers worden in de badkamer 
gevonden en worden veroorzaakt door waterver-
warmers/badgeisers. Ze zijn goed voor 64% van de 
gekende oorzaken (vroeger 70%). 

Daarna komen de venA/armingstoestellen (gas 
13%) en kolen (12%). 

Uit de studie blijkt dat de situatie gunstig evo
lueert. Er zijn 10% minder ongevallen Vooral in 
woningen die na 1919 werden gebouwd (tot 35% 
minder ongevallen) en bij de bevolking (23% minder 
ongevallen) van Belgische nationaliteit. 

Woningen van voor 1919 vormen echter het grote 
probleem. In de woningen loopt men twee en een 
half keer meer risiko dan in alle andere woningen 
samen. 

Aangezien 87% van de Marokkaanse bevolking 
van Brussel in deze oude woningen verblijft lopen zij 
13 keer meer dan het gemiddelde een zeer groot 
nsiko. Ook bij de Turkse bevolking is een duidelijke 
verslechtenng van de situatie te merken (26% meer 
ongevallen). 

De studie toont aan dat er vooral veel ongevallen 
gebeuren in de gemeenten Sint-Gillis (11,8%), Sint-
Jans-Molenbeek (9,9%), Sint-Joost (9,2%) en 
Schaarbeek (7,2%). Het laagste aantal ongevallen 
werd genoteerd in Sint-Lambrechts-Woluwe (1,4%) 
en Sint-Pieters-Woluwe (1,5%). 

Voor het Antigifcentrum behoort de preventie van 
CO-vergiftiging tot de prioriteiten. De vzw Cultures 
et santé richt permanente vormingsaktiviteiten in 
voor volwassenen en migranten. Vooral gezond-
heidsvoorlichtng en opvoeding komen aan bod en 
koolstofmonoxyde maakt hier deel van uit. Hun 
gezamenlijk aktieschema bestaat uit; een pedago
gisch dossier, bestemd voor gebruik in scholen en 
migrantencentra, en een speciale aktie om de 
gemeentelijke overheden op het probleem te wij
zen. 

Animatie rond het probleem wordt georganiseerd 
in risikowijken, nieuwe brochures met weinig tekst 
en eenvoudige, duidelijke tekeningen bedoeld voor 
het laaggeschoolde publiek worden aangemaakt. 
Tevens is er een brochure met meer informatie voor 
een meer algemeen geletterd publiek. 

Tenslotte werd de brochure Het onzichtbare ge
vaar door staatssekretaris Anciaux heruitgegeven, 
dit keer op 10.000 eksemplaren. 

A VENDRE 
Uttoral Beige. Knokke-HelaL Appartamsnt superbe, de haute 
standing. Caractère exdusil. Digue de Mer, 12 metres d« f a ^ e . 
6e étage Prés de la plage. Vue excepÜoneQe sur mer et dunes. 
Exd francophones - vwsim garantto trancophones. Insensible A 
la protecbon de TenvlronnemenL Pas de gdne de lourtotas-
Mpobox*. Prix. 11.900.000. 

IMMO-FRaHCITE-BELGE 
20. Ruc d, Parvcnucs 

1000 BXL 

KUST TE KOOP 

Familie- & Aktiedag 
zondag - lentedag 21 maart '93, 

Knokke-Heist, 13u30 

STRANDWANDELING 
VAN DUINBERGEN 

NAAR HEIST 

Programma: 

13.00 u. Pendelbus van Knok-
ke-Station naar het ver
trekpunt van de wan
deling 

13.30 u. Vertrek strandwande
ling - DUINBERGEN -
Park 58 (nabij Elisa-
bethlaan) 

15.00 u. Aktie 'KUST TE 
KOOP?' 
HEIST 
Bouw van zandkasteel 

16.00 u. Afsluiting van de aktie -
Zaal Boerenhof - met 
warme chocolademelk 
en ijskoude jenever -
slotwoord van Bert An
ciaux, algemeen voor
zitter 

17.30 u. Pendelbus terug naar 
vertrekpunt en Station 
Knokke 

Meer informatie: 
VU-sekretariaat 

02/219.49.30 

29 WIJ - 11 MAART 1993 



UIT DE REGIO 

LIMBURG OVER KASTELEN EN THAILAND IN LIMBURG.. 

MAART 

12 NEEROETEREN: Zangavond met Gust Teu
gels Om 19u 30 in het Ontmoetingshuis te Voors-
hoven-Neeroeteren Org DF, WVG, IJzerbede-
vaartkomitee i s m dienst Kultuurspreiding en KC 
Volksontwikkeling en OB-werk Inkom 70 fr, Jon
geren en 4- 3 50 fr 
13 HAM: Zesde Lentebal VU-Ham In het Gemeen 
schapshuis te Kwaadmechelen vanaf 20u Kaarten 
in wk bij bestuursleden aan 50fr, kassa 60 fr 
Gastspreker Kamerlid Hugo Olaerts 
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) 
17 TESSENDERLO: Leo Henkens brengt reisver
haal met dia's over Portugal Om 20u in Den Anker 
Org FW Tessenderio 
20 BEVERST: VU afdelingsfeest met tafelrede door 
Walter Luyten, over de toekomst van de Vlaamse 
beweging en de VU hierin Info 011/32 28 74 
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 Triki (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'" Vanaf 20u in het Molen 
huis, Berg-Tessenderio Alles gratis tot 23u leder 
een welkom 
28 LUMMEN: Gezellig etentje vanaf 11u30 in 
Parochiezaal Thiewinkel Org RUIM Info Willy 
Putzeijs (013/52 18 97) 

KURSUS VLAAMSE 
BEWEGING TE GENK 

Het Rodenbachfonds van Genk pakt uit met een 
vormingskursus Geschiedenis van de Vlaamse be
weging Het is de bedoeling om via een vierdelige 
reeks op 22 maart, 19 apnl, 17 mei en 14 juni een 
realistisch overzicht te geven van die geschiedenis 
Het lijkt immers zowel noodzakelijk als interessant 
om de invulling van de huidige Vlaamse zelfstandig 
heid in een historisch perspektief te plaatsen 

Ook in het licht van de spanningen tussen de 
maximalisten en de minimalisten die zo schrijnend 
het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen in 
moeilijkheden brengt is het nuttig om via een kursus 
over de geschiedenis van de Vlaamse beweging te 
herinneren aan het belang van de Vlaamse bewe
ging voor de Vlaamse bewustwording en de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd 

De kursus Geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging wordt gegeven bij het Rodenbachfonds Genk 
in de Nieuwstraat 35 te 3600 Genk 

Er zijn 4 bijeenkomsten voorzien, telkens 1 per 
maand op maandagavond van 20 tot 22u 30, met 
name op 22 maart, 19 apnl, 17 mei en 14 juni 

De kursus wordt begeleid door histonkus Frank 
Seberechts Bijdrage in de kosten bedraagt 800 
frank voor 4 bijeenkomsten In deze prijs is een 
syllabus inbegrepen Voor inlichtingen en inschrij
vingen kan men terecht bij het Rodenbachfonds 
Genk (elke voormiddag tussen 8 en 12u ), bij R M 
Thevissen, 089/35 67 53 

Woensdag 17 februari j I was er provincieraads
zitting te Hasselt De opvallendste onderwerpen 
waren beslist de provinciale kastelen te Ruilingen en 
te Rijkel 

Door het faillissement van vorige koncessionaris 
op 6 november 1986 werd de overeenkomst voor de 
uitbating van het kasteel en het jachthuis van 
Ruilingen beëindigd 

In plaats van een openbare aanbesteding werd 
door gedeputeerde Schiepers (VLD) geopteerd 
voor een onderhandse gunning aan de (in opnch-
ting zijnde) n v Le Chateau 

THAILAND 

De CVP (in oppositie in de Limburgse provincie
raad) ging met akkoord met die koncessie Daags 
ervoor, in de kommissie, waren er nochtans geen 
bezwaren De fraktie had voornamelijk last met de 
aard van de gunning onderhands Depute Schie
pers wees op het feit dat een onderhandse gunning 
de provincie 20 000 fr meer oplevert dan een 
openbare aanbesteding, en dat bovendien bij deze 
laatste de formaliteiten langer aanslepen De huur
overeenkomst kan vlugger van start gaan (150 000 
fr per maand voor de provincie) Op die wijze is er 
ook sneller een toezicht op het patrimonium, dat 
reeds meerdere malen mikpunt van vandalisme 
was Hoe sneller hoe beter dus, volgens de besten
dig afgevaardigde 

Door de oppositie werden ook vraagtekens ge
plaatst bij de termijn van de koncessie (27 jaar) 
Volgens Schiepers is dit een normale termijn voor 
handelshuur - 9 jaar, 2 maal verlengbaar - gezien 
de hoge investenngskost van ongeveer 30 miljoen 

CVP-fraktieleider Jos Thijs vroeg zich ten slotte af 
welke garanties er waren voor de bestemming van 
het domein in het kader van de totale visie over de 
provinciedomeinen 

Het kasteel zal door de vennootschap ondermeer 
uitgebaat worden als ,,gezondheidscentrum", 
waarbij Thijs grapte dat het geïnterpreteerd kon 
worden alsof Ruilingen het,,Thailand van Limburg ' 
zou worden Gedurende de zitting werd de éne 
allusie na de andere over Thaise vrouwen gemaakt 

RIJKEL 
Het standpunt van de Volksunie, over de konces

sie welteverstaan, was in globo positief De snel
heid, waarmee het dossier moest worden afgehan
deld nep echter slechte herinnenngen op Er kwa
men vanuit VU-hoek bijgevolg twee onthoudingen 
De koncessieovereenkomst werd met 25 tegenover 
23 goedgekeurd 

Van het éne kasteel naar het andere 
Door de vorige deputatie werd het Loonse kasteel 

van Rijkel tegen meer dan gunstige voonwaarden ter 
beschikking gesteld van de Limburgse zetel van 
CIPAL (Centrum voor Informatika van de Provincies 
Antwerpen en Limburg) 

Aan een simbolische frank werd voor een termijn 
van vijf jaar een huurovereenkomst afgesloten Dit 
terwijl voor een aantal eigen provinciale diensten, 
elders gehuisvest, forse kosten voor onderdak 
moesten neergeteld worden ,,Een aanfluiting van 
gezond financieel beleid", vond VU-fraktieleider Jan 
Peumans 

De nieuwe meerderheid, onder impuls van VU-
gedeputeerde Brepoels, besloot in december 1992 
om deze overeenkomst, die met bekrachtigd werd 
door de provincieraad, op te zeggen 

In de toekomst wordt een aantal provinciale 
diensten te Rijkel ondergebracht Cipal moet dus 
weg uit Rijkel 

Kort samengevat komt de problematiek, aange
haald door fraktieleider Peumans hierop neer de 
Limburgse zetel wordt vanaf 19 februari overge
bracht naar GeeM (Antwerpen dus) Peumans 
vraagt zich af of Limburg nu nog enkel dient om de 
geldkas te spijzen Met het oog op time-manage-
ment en verplaatsingen van het gemeentelijk en 
OCMW-personeel kost dit teveel aan Limburg Het 
moet, aldus Peumans, gedaan zijn dat Antwerpena
ren nog steeds denken dat de wereld rond hen 
draait De logistieke taken van Geel moeten terug 
naar Limburg komen, liefst in de buurt van de 
hoofdstad Er zijn volgens de fraktieleider voldoen
de gebouwen in Midden-Limburg waaronder die 
van het Gemeentekrediet te Hasselt en van de KS, 
die ter beschikking komen Het wordt tijd dat CIPAL 
op haar verplichtingen gewezen wordt, en dat eens 
duchtig geklopt wordt op de tafels van de Raad van 
Bestuur en het direktiekomitee van CIPAL (waaraan 
nota bene respektievelijk 5 van de 23, en 2 van de 
12 Limburgers zitten) 

De oppositie speelde de bal terug Ex-deputé 
Jean-Marie Martin (CVP) kaartte aan dat CIPAL 
werd verjaagd uit Limburg door ondoordacht beleid 
van de huidige deputatie „Niet waar", replikeerde 
Jan Peumans, ,,we hebben CIPAL uit Rijkel ver
jaagd, met uit Limburg" 

Depute Dufaux verzekerde de provincieraad dat 
hij alles in het werk zal stellen opdat CIPAL haar 
verplichtingen zou nakomen 

Erik Accou 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE MACHELEN 
Een betrekking van MILIEUAMBTENAAR is te begeven, met aanleg van een werfreserve 
voor de duur van 3 jaar. 

De aanwervingsvoorwfaarden kunnen bekomen worden op het gemeentehuis, Woluwe-
straat 1 te 1830 Machelen bij Pascal VANDERLINDEN, personeelsdienst (tel. 
02/254 12 54) 

De kandidaturen dienen bij aangetekend schrijven gencht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van en te 1830 Machelen en uiterlijk op 26 maart 1993. 

Namens het College 
De gemeentesekretaris Get L LAVEYNE 
De burgemeester Get R DE WULF 
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ANTWERPEN 
MAART 

13 NIJLEN: Nacht der Kameraadschap Avond
feest van alle Vlaamse Volksnationalisten Om 19u 
in zaal Nilania te Nijlen Org SMF-Kempen/üm 
burg 
13 MERKSEM: Voorstelling van het boekje „'t 
Vlaams Huis van Merksem', van Willy De Meulder 
Gevolgd door perskonferentie en receptie Om 11 u 
in lokaal Vlanac, Bredabaan 360 Org Vlaamse 
Knng Groeninghe 
16 BERCHEM: Georges Van Cauwenbergh over 
Antwerpen 93 Om20u in het KG te Berchem Org 
FW Berchem 
19 SCHOTEN: Het Ultieme Transfert, door Hugo 
De Ridder Om 20u in Kultureel Centrum, Kasteel 
van Schoten Inkom 150 fr, FW leden 100 fr Info 
645 86 50 Org FW-Schoten i s m DF en KG 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN ANTWERPEN 

De plaats van medisch secretaris/se
cretaresse 
wordt openverklaard 
De plaats staat open voor zowel manne
lijke als vrouwelijke kandidaten 
Aanvangswedde 58 831,- fr bruto per 
maand 
De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten 
Leeftijdsvoonwaarde de leeftijd van 21 
jaar bereikt hebben en de leeftijd van 45 
jaar met overschreden hebben op 
29 3 1993 
Diplomavereiste 

Houder zijn van het diploma van gegra
dueerde in het medisch secretariaat, 
afgeleverd door een instelling voor eco
nomisch hoger onderwijs van het korte 
type met volledig leerplan 
Er wordt een werfresen/e aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar 
Verplicht sollicitatieformulier en exa
menprogramma te bekomen op de 7e 
Directie-Personeelszaken van het 
O C M W , Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen 
Inschnjvingsrecht 300,- fr 
De kandidaturen dienen toegekomen te 
zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen, uiter
lijk op 293 1993 

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 in het pari restaurant Info en 
inschrijvingen via 014/67 98 85 
25 BERLAAR: BRTN-weermaan Georges Kusters 
spreekt om 20u in zaal Kinderland (St Pieterskerk) 
op uitnodiging van DF-afd bestuur 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 
(052/33 37 35) Aanvang 20u Ploegen aanwezig 
vanaf 19u45 In Parochiezaal Gentrum St Marie, 
Omgangstraat 41, Manekerke 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 jubileumvienng 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 Inkomkaarten aan 100 
fr bij bestuursleden of bij Walter Luyten 
(03/482 1193 
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 
27 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 fr p p Inschrij 
ving ter plaatse Iedereen welkom 
31 KAPELLEN: Studie-avond „Vrouw en ekologie, 
milieuvnendelijk huishouden" Om 20u in KG Kas 
teel van Schoten Org FW 
31 WILRIJK: Schepen Gerard Bergers over het 
totstandkomen van de nieuwe meerderheid in Ant 
werpen Om 20u 30 in Zaal De Kern Org VU afd 
Berchem en Wilrijk 

JAARLIJKSE 
BORMSHERDENKING 

De jaarlijkse Bormsherdenking, ingericht door het 
Borms Dokumentatie en Aktiecentrum (BDAC), 
gaat dit jaar door op zondag, 18 april 1993, weer te 
Merksem-Antwerpen 

Het programma voorziet 

11u30 aankomst Fakkelloop voor Amnestie, 
aan de St Franciskuskerk op de Bredabaan (VNJ 
Antwerpen) 

11 u 45 plechtige herdenkingsmis in de St Fran
ciskuskerk voorganger eh P Dhaens (StNik
laas) , homilie e h W Gorsmit (Antwerpen), muzi
kale omlijsting SMF-Scheldekoor Antwerpen, lek-
toren Walda van Onckelen en Hans Bogaert 

12u45 optocht naar het gemeentelijk kerkhof 
(Van Heubeeckstr) met bloemenhulde en bezin-
ningstoespraak aan het graf van Dr Borms Woord
voerder IS dhr Peter de Roover, voorzitter W B 

BDAC 

FW OVER VROUW 
EN EKOLOGIE 

Voor wie meer wil weten over milieuvriendelijk 
huishouden en de verhouding tussen industrie en 
milieu, organiseert de Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen vormingsavonden Voor iedere deel 
nemer is er een map met info over de verschillende 
milieuorganisaties, ekotips, een literatuurlijst, enz 

Deze vormingsavonden gaan door te 

GENT 

Op woensdag 17 maart 1993 om 20u in Zaal van 
Eyck, Lange Kruisstraat 4 te 9000 Gent Sprekers 
William Baelen en Glaire Bosch, respektievelijk 
direkteur en adjunkt adviseur van het Ekologisch en 
Technisch Departement van de Federatie der Che
mische Nijverheid 

WEMMEL 

Op woensdag 17 maart 1993 om 20u in de 
Zandloper, Kaasmarkt 75 te 1780 Wemmei 

Spreker Dirk Clotman, Adviseur Public Relations 
van de Fed van de Chemische Nijverheid 

OUDENAARDE 

Op woensdag 24 maart 1993 om 20u in de 
Katolieke Kring Markt 7 te 9700 Oudenaarde 
Sprekers William Baelen en Claire Bosch, respek
tievelijk direkteur en adjunkt-adviseur van het Ekolo 
gisch en Technisch Departement van de Federatie 
der Chemische Nijverheid 

BERINGEN 

Op woensdag 24 maart 1993 om 20u in De 
Buiting, Tessenderlosesteenweg te Beringen 

Sprekers Bart Boets, Bond Beter Leefmilieu, en 
Dirk Clotman, Adviseur Public Relations van de Fed 
van de Chemische Nijverheid 

SCHOTEN 

Op woensdag 31 maart om 20u in Den Horst, 
Horstebaan 1 te 2900 Schoten Sprekers Bart 
Boets Bond Beter Leefmilieu, en Dirk Clotman, 
Adviseur Public Relations van de Fed van de 
Chemische Nijverheid 

Iedereen is welkom op deze vormingsavonden, 
achteraf is er mogelijkheid tot vraagstelling en 
diskussie Inkom 100 fr (map inbegrepen) 

Info FW, Bennesteeg 2, 9000 Gent 
091/23 38 83) 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr geboren 12 10 70 gegradueer
de ekonomisch hoger ondenwijs, boekhouden -
optie fiskaliteit Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel 0/Ref 910101 Voor inlichtingen Volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr geboren 25 01 66, kwalifikatie 
getuigschrift snit en naad Zoekt werk in de omge 
ving van Brussel 0/Ref 92 0103 Voor inlichtingen 
Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94) van 7u 30 tot 15u 
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UIT DE REGIO 

i i f WEST-VLAANDEREN 
MAART 

11 IZEGEM: Bar Academie voor Muziek & Voord, 
Kruisstraat 15, 20u Arnold Sevenoo en Adnen 
Vanderheeren in debat over de toekomst van ons 
onderwijs 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 
Rodenbachknng-Roeselare 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Eerste kaar 
ting Ook op 14/3 vanaf lOu Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
15 WERVIK: Prijskaarting Org VWG Wervik Ge
luwde-Komen 
15 IZEGEM: Oud Stadhuis, 15u Geert Bourgeois, 
Voorzitter WM, over het Verdrag van Maastncht 
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-lzegem 
16 lEPER: Bezoek aan Roeselare met de Vlaamse 
Vrouwen Bezoek aan Pralinebedrijf Van Coillie, 
rondleiding stadhuis, rondleiding dekenale kerk 
Vertrek met eigen wagen aan parking hotel Ariane, 
Slachthuisstraat, om 13u25 Deelname lOOfrpp 

17 IZEGEM- 't Pandje, 14u Hobbyles knutselen 
o IV Andrea Verbeke Org FW-lzegem 
18 lEPER • Vrouw en Ekologie Om 20u in KC De 
Meersen, Hoek St Jansstraat en St Niklaasstraat 
Org FW en W l 
19 OOSTENDE: Info avond omtrent drugs Panel 
Roos De Venter, politie of rijkswacht, jongere met 
druggebruiker Johan Tuerlinckx Moderator Henri 
Minne Om 20u in zaal Den Anklap Inkom 50 fr 

ADVERTENTIE 

STAD IZEGEM 
v.z.w. 

SPORTCENTRUM-IZEGEM 
Openstaande betrekking 
Aanwen/mg van een REDDER 
De aanvragen op het speciaal daartoe 
bestemd inschrijvingsformulier, verge
zeld van een afschrift van de vereiste 
getuigschriften of diploma's, moeten 
ten laatste op 1 4 93 aan de Raad van 
Beheer van de V Z W Sportcentrum-
Izegem, Stadhuis, 8870 Izegem toege
stuurd v*/orden 

De aanwervingsvoonwaarden, het in
schrijvingsformulier en alle nuttige in
lichtingen kunnen bekomen worden op 
de personeelsdienst van de V Z W 
Sportcentrum-lzegem, Stadhuis, 8870 
Izegem (tel 051/30 22 04) 

Namens de Raad van Beheer, 

De Secretaris, De Voorzitter, 
Get Get 
A DEGEZELLE W VERLEDENS 

Org VU-Groot-Oostende 
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 Patria 
Toegang 250 fr, wk 200 fr Info en kaarten bij Luk 
Grootaerdt (050/36 29 31) Org DFVerAsse 
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 
18u30 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 BiIck, Kinderlaan 20 om 19u30 Aperitief 
hutsepot en koffie met gebak aan 600 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 VWG Izegem en 
FW-lzegem 
29 WERVIK: Wandeling in Kruiseke Org VWG 
Wervik-Geluwe-Komen 

APRIL 

3 DE PANNE- Uutkommefeeste Receptie vanaf 
19u 30 in feestzaal Gemeenschapshuis Kerkweg 5 
te Adinkerke Gastspreker Bert Anciaux Inschrij 
ven bij Noel De Gryse (058/41 44 06) of VU-be
stuursleden Deelname 750 fr p p Org VU-Oe 
Panne Adinkerke 

ZEDELGEM: WIJ 
BLIJVEN EN ZIJ KOMEN 

In moeilijke tijden bieden zich verschillende mo
gelijkheden aan Volksunie Zedelgem heeft geko
zen voor de uitdaging en vechtersmentaliteit En dat 
IS reeds te merken in haar ledenaantal dat in 1993 
gestegen is van 90 tot 131 De bestuursleden van de 
afdeling hebben zich geëngageerd voor eind maart 
het cijfer van 157 te bereiken 

Welke afdeling volgt het voorbeeld van VU-Zedel 
gem'' 

MAURITS DEWILDE 
TE POPERINGE 

Op vrijdag 19 maart 1993 komt Maurits Dewilde in 
het Kultureel Centrum Ghybe te Poperinge om 20 
uur spreken over Wit en Zwart 

Maurits Dewilde peilde naar de motivaties in de 
verschillende kampen voor zijn televisiereeks De 
Nieuwe Orde Op uitnodiging van het Vlaams-
Nationaal Ziekenfonds West-Flandna, Gewest leper 
en Dosfelkring Poperinge geeft hij een uitgebreide 
voordracht Toegang 100 fr 

lEPER: MEESTER DE 
VUYST OVERLEDEN 

Meester Aloys De Vuyst, gesproten uit een 
Vlaams-nationalistisch-Daensistische familie in 
Impe Lede, was van in de dertiger jaren de gewaar 
deerde vakleraar in de Houtbewerking aan de Vrije 
Technische School in leper 

Ook de repressie heeft hem met gespaard toen 
enkele zg „kristelijke" kollega's meenden te moe
ten meedoen aan de heksenjacht in eigen midden 
Het heeft hem voor het leven getekend Dat alles ten 
spijt heeft hij zich bij de eerste verkiezingsdeelname 
van de Volksunie in 1958 dag en nacht, zonder 
kaders noch middelen ingezet Hij heeft er in de 
kiesperiode met zijn Mercedes honderden kilome
ters rondgezeuld op zoek naar kandidaten en geld 
voor de kampanje, om handtekeningen op te halen 
voor de peterslijsten en dan nog verder op de 
gemeentehuizen ze te laten geldig verklaren Wij 
werden als dank beloond met het ,,zwaarzondig" 
verklaren van de Volksunie-stemmen door mgr 
Desmedt 

Na heel wat tegenslag en een jarenlange ziekte 
overleed Meester De Vuyst op 30 januan j I in de 
ouderdom van 78 jaar 

Aan zijn trouwe echtgenote Rachel, voor wie mets 
te veel was in de jaren van kommer en zorg, bieden 
we in naam van de Volksunie de blijken van ons 
kristelijk medeleven aan 

Gilbert Van Eecke 

VU-OOSTENDE:RMT 
NAAR VLAAMSE 
REGERING 

De politieke raad van de Volksunie Oostende 
heeft het RMT-dossier besproken en is unaniem tot 
het volgende standpunt gekomen 

De VU-Oostende is van oordeel dat de RMT een 
uiterst voorname faktor van tewerkstelling is (inklu-
sief de indirekte tewerkstelling in de Oostendse 
regio) Nieuwe plannen voor de luchthaven kunnen 
samen gezien worden met uitbouw van toensme-
vracht in funktie van zee-lucht-verkeer De politieke 
raad betreurt dat de RMT-direktie jarenlang ver
waarloosde om ook de noordelijke havens van het 
VK aan te doen, waardoor de konkurrentiekracht 
RMT Chunnel veel beter ware geweest en wijst erop 
dat de RMT een loodzware direktietop heeft van 
met-varend administratief personeel 

Om al deze redenen verzoekt de raad de regering 
alle mogelijkheden te onderzoeken - eventueel via 
samenwerking met andere zeevaarteksploitaties -
opdat de RMT in Oostende zou worden behouden 
en vraagt dat een verdere aanpassing van de 
Oostendse haven pnoritair ten voordele van de RMT 
zou geschieden 

Tot slot wordt een adekwaat en samenhangend 
vervoerbeleid in Vlaanderen slechts mogelijk ge
acht als ook de RMT in het kader van zee , spoor-, 
weg , lucht en binnenvaartvervoer als een beleids 
optie wordt ingezien, wat inhoudt dat de RMT moet 
overgeheveld worden naar de Vlaamse regering 
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UIT DE REGIO 

„DE HONDEN' 
INDIKSMUIDE 

De Ijzerbedevaartwerkgroep West Vlaanderen 
organiseert in samenwerking met de Vlaamse 
Volksbeweging West-Vlaanderen, de VTB VAB af
deling Diksmuide-Kortemark en de Vlaamse Vrien
den van de Westhoek, een voorstelling van De 
Honden in het Zegekoor Het teaterstuk van Mark 
De Bie over de terechtstelling van Irma Laplasse 
gaat door op 20 maart as te Diksmuide in de 
Stadsschouwburg, Kruispunt, M Doolaeghestraat 
2,om20u Kaarten voorverkoop250fr, indezaal 
300 fr 

Info Jean Pierre Dewijngaert, 't Rode Paard 50, 
8510 Bellegem, tel 056/21 16 12, IJzervedevaart-
sekretariaat, IJzerdijk 49 8600 Diksmuide, tel 
051/50 022 86, Leo Devreese De Breyne Peelaert-
straat 31, 8600 Diksmuide, tel 051/50 20 85 

Reknr 474-3205151 71 „Werkgroep Ijzerbede 
vaart West-Vlaanderen" 

JONGERENTELEFOON 
IN PAJOÜENLAND 

Jongeren kunnen met elk probleem-onden/verp 
terecht bij de Jongerentelefoon van het Pajotten 
lands Jongerencentrum De vragen kunnen alle 
aspekten van het leven behelzen, volledige anoni 
miteit blijft steeds gewaarborgd 

De jeugd tel is bereikbaar op nummer 
02/532 14 41 van maandag tot vrijdag telkens tus
sen 9 en 17u 

Wie iemand van het Centrum persoonlijk wil 
ontmoeten kan dat in het Pajottenlands Jongeren-
cenrum zelf Huize Zwartenbroek Zwartenbroek 
straat 127 te 1750 Lennik 

EUROPESE 
VOLKSHOGESGHOOL 
NAAR MACEDONIË 

In WIJ van 18 januan 93 las u wellicht Willy 
Kuijpers' bijdrage over Macedonië De Europese 
Hogeschool wil er tijdens de eerste helft van augus 
tus '93 een verkennings- en verbroederingsveer 
tiendaagse organiseren in het Nationaal Mace-
doons Park Mavrovo (1 300 m hoog) aan het 
gelijknamig meer Dit is een der prachtigste delen 
van Europa, met ver van de Ohrid-binnenzee, te 
vens het oudste centrum van de Slavische kuituur 

Het grenst ook aan Albanië, dat zal bezocht 
worden 

Wie belangstelling heeft voor deze dne-volkere 
nontmoeting kan nu reeds zijn/haar naam + adres 
opgeven bij Rik Keyaerts, Europese Volkshoge 
school Belliardstraat 97-113, 1040 Brussel, tel 
02/284 28 35 fax 02/284 91 87 De belangstellen 
den worden verder op de hoogte gehouden van 
prijs programma reis enz 

HANS DE BOOIJ 
TE DILBEEK 

In de feestzaal van het Ontmoetingscentrum 
Westrand kunt u op zaterdag 20 maart 93 vanaf 
19u 30 terecht voor een heerlijke kaasschotel met 
een wijntje, een gewoon biertje met een verfrissen
de babbel, een deelname aan een reuze tombola 
met mooie prijzen Ingericht door Volksbelangen 
en VU-Groot-Dilbeek 

Tussendoor optreden van de Vlaamse Nederlan 
der Hans de Booij die zichzelf begeleidt op piano en 
gitaar 

Voorverkoop 200 fr, ingang 250 fr Info of 
resen/atie 02/569 63 70 

BRABANT 
MAART 

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 Om 20u in O L V 
Lombeek Org VU Roosdaal 
13UNTER:Breugelavond Vanaf 18u in zaal Atlas, 
Drieslinter Org VU Linter 
13 SCHEPDAAL Haantjes en Biefstukkenfestijn 
Vanaf 17u in Ons Gildenhuis, Em Eylenbosch-
straat 22 aan de Markt te Schepdaal Ook op 14/3 
van 12 tot 20u en op 15/3 vanaf 18u Org VU- en 
Volksbelangen Schepdaal 
14 MACHELEN: Voorjaarsetentje VU Machelen, 
van 12u 30 tot 20u in het Wijkcentrum Maria Moe 
der (Hulpkerk), Jan Veltmansstraat te Machelen 
16 LEUVEN: NSVvormingsavond over Frans 
(Zuid)Vlaanderen met dias Gastspreker Walter 
Luyten Inlichtingen Stijn Hiers Standockstraat 11 
(016/23 07 82) 
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: Vü-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 Frachenlaan 24 Deuren 21 u Kaarten 
80 fr, wk 50 fr Org Vlaamse Jongeren Steenok 
körzGöl 
20 ST.AGATHA-BERCHEM: 2deBreughelfestijn in 
Gemeenschapscentrum De Kroon, J B Vanden-
dneschstraat 19 Van 11 tot 23u Org VU-St Agat-
ha-Berchem 
21 TERVUREN: Steakfestijn vanaf 12u in de „En
gel , Markt te Tervuren Volwassenen 350 fr, kinde
ren 200 fr Org VU-Tervuren 
27 BEERSEL: Kaas- en Bieravond vanaf 19u in de 
Gemeentelijke Feestzaal te Beersel Org VU-
Groot-Beersel 
27 LEMBEEK: 17de Haantjeskermis vanaf 17u 30 
in zaal De Kring, Stevens de Waelplaats te Lem 
beek Ook op 28/3 vanaf 11u30 Org VU Lem 
beek 
27 ITTERBEEK: Breugelfeest in de Parochiezaal, 
Blankenstraat te St Anna Pede, Vanaf 18u Ook op 
28/3 vanaf 11u 30 Org VU Itterbeek 

APRIL 

2 ASSE: Jaarlijks etentje Vanaf 19u in de Tover 
fluit. Gemeenteplein 25 te Asse Keuze uit 3 voorge
rechten 2 hoofdgerechten Kinderschotel voorzien 
Ook op 3/4 vanaf 18u en op 4/4 van 11 u 30 tot 16u 
Org VU-Asse 

MAART 
11 NINOVE: Open vergadenng Politiek Kollege 
Ninove Zaal Cafe Night Cap te Pollare, om 20u 
13 ST.MARTENS-LATEM: Lentefeest Om 19u30 
in der Sporthal te Sint Martens Latem Gastspreker 
Johan Sauwens Org VU-Latem-DeurIe 
13 HERZELE- VU-Dansfeest in zaal Da Vinci te 
Ressegem 
17 SINT-NIKLAAS: Beter leren omgaan met kon-
flikten Kursus in 3 delen, 1ste deel Van 20 tot 
22u 30 in de Sted Openbare Biblioteek Inschrij
vingsgeld 600 fr bij FW Bredadreef 6 te St Nik
laas (776 87 43) De andere avonden gaan door op 
24 en 31/3 
19 NEVELE Lentefeest in zaal Novy Keuze uit 2 
menu s warme beenhesp (450 fr) of koude vis
schotel (600 fr) Telkens aperitief inbegr Gastspre
ker Geert Lambert Inschrijven bij H Verhaege 
(091/71 65 93) of M Roelens (091 71 62 68) Org 
VU Nevele 
19 ZINGEM: Kaas en Wijnavaond in het ontmoe 
tingscentrum De Klub, Kwaadstraat 9 Volw 350 fr, 
-12j 200 fr Ook op 20/3 Telkens vanaf 19u Org 
Vlaamse Knng Zingem 
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 Inschnjven bij 
Jan-Pieter Maes (03/776 51 30) 
21 ERPE-MERE: Natuunwandeling door het „Kre
kengebied ' in de streek van Assenede Vertrek om 
12u30 Deelname in de kosten 200 fr (busreis 
/^ssenede 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 VWG-Ninove 
26 AALST: Debatavond over het StMichielsak 
koord met gastspreker Hugo Schiltz In De Werf 
(kelderverdieping). Molenstraat te Aalst Org Arr 
Bestuur-Aalst 
27 AALST: Kaas enVleesavond Om18u30inde 
St Janzaal, Immerseeldreef te Aalst Volw 300 fr, 
kind 150 fr Org FW-Aalst 
27MELLE Kaas en Wijnavond in de Refter van dè 
Gemeenteschool, met bestuursverkieizngen, in 
aanwezigheid van Bert Anciaux Aanvang 20u 
Deelname 400frpp Inschrijven bij F Van de Putte 
(091/52 30 23) 
28 BRAKEL: Zaal Ceres, Neerstraat 6 te Brakel, 
vanaf 12u Arr VU Ledenfeest „Ardeens gebraad 
met bosbessen -i- dessert (450 fr , kind 250 fr) 
Gastspreker Bert Anciaux Org VU-arr Ouden 
aarde 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - 21 jarige dame A2-kantoorauto-
matisering zoekt werk als administratieve bedien
de Komt in aanmerking voor geko statuut Inl bij 
dierenarts Hubert Willems (052/42 24 83) 
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ONAFHANKELIJKHEID 
Naar aanleiding van de brief Uit Waalse 

Mond van R v C , Herent (WIJ, 11 feb j l ) 
wou ik zeggen dat ik uit Waalse mond (en) 
geleerd heb dat voor hen „woorden geen 
oorden" zijn Ik lees vooral wat betrouwbare 
Vlaamse intellektuelen over het politieke be
drijf zeggen en hoe volgens hen Vlaanderen 
onafhankelijk kan worden 

Indien Onafhankelijk Vlaanderen (als staat, 
want alleen staten worden door de Europese 
staten en de toekomstige EG erkend) zijn 
groei met voltooid heeft wanneer de EG 
volgroeid zal zijn, en dan enkel staten zal 
erkennen, zullen wij met als staat erkend 
worden, en geen eigen stem kunnen laten 
horen in het Europese Parlement 

WIJ zullen gebukt blijven onder de voor ons 
onvriendelijke unitaire Belgische staat en zijn 
fransvriendelijke wetten en die van het tot nu 
toe weinig sociale en zelfs weinig demokrati-
sche en zeer weinig open Europa 

Bovendien zullen wij met de andere kleine 
staten van Europa moeten kunnen samen
werken om voldoende tegenwicht te kunnen 
vormen tegen het grote bazige Frankrijk, 
Duitsland, Engeland 

Brussel en Brabant vormen het uitstralings-
punt van onze strijd daartoe (en voor veel 
andere zaken) kunnen ons ook de miljarden 
helpen die wij nu nog, zelfs na het St-
Michielsakkoord, gedwongen zijn af te staan 
aan onze Waalse buren Indien Brussel en 
Brabant met tot Vlaanderen blijven behoren, 
zal de olievlek met meer te stoppen zijn Er 
zijn Vlamingen die veel beter ovenwogen 
meningen hebben dan (schijnbaar) verbol
gen Waalse politici in het Mise au Point-debat 
over het St -Michielsakkoord 

Camlel van Beselare 

VREEMD 
Mag ik de redaktie vragen in WIJ AUB geen 

vreemde woorden te gebruiken waar er goe
de Nederlandse bestaan 

B V depute, gedetacheerd, enz 

N.. Danhieux, Roosdaal 

MISPRIJZEN 
Het TV-optreden van minister L Onckelinx, 

op 1 maart j I werd een grandioos staaltje 
van misprijzen voor de Vlamingen De taal 
van de meerderheid van de inwoners in dit 
land werd door een minister met nationale 
bevoegdheid, gewoon geradbraakt' Zoiets is 
alleen denkbaar in België een minister met 
nationale bevoegdheid die geen Nederlands 
kent en spreekt Dat deze dame moeite deed 
om Nederlands te spreken is lovenswaardig 
maar doet mets terzake Een minister met een 

nationale bevoegdheid moet perfekt de 3 
landstalen - Nederlands, Frans, Duits -
kennen en spreken zoniet voldoet deze per
soon met aan de eisen om deze funktie uit te 
oefenen Wanneer gaat de minister van Bin
nenlandse Zaken hier werk van maken ' 

Mevrouw Onckelinx heeft met haar TV-
optreden een vurig pleidooi gehouden voor 
boedelscheiding, als de enige oplossing voor 
het Belgisch probleem i 

W. Rosiers, Neeroeteren 

WIJ WEKELIJKS 
Daar de VU noch over een ander dagblad 

beschikt, noch rekenen kan op de goedwil 
van anderen, meestal partijgebonden pers, is 
het absoluut noodzakelijk dat WIJ blijft zoals 
het nu IS 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
sclield- 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 redaktie. 

Daar er in de voorbije 10 jaar geen prijsver
hoging geweest is, is het normaal dat nu een 
aanpassing komt De VU en de redaktie 
moeten de durf hebben om de prijs eenvou
digweg te verdubbelen, dus naar 40 fr te 
brengen Het is opslaan of verdrinken i 

Ik ben volledig akkoord dat diegenen die 
hun abonnement in een keer willen betalen, 
wellicht zullen steigeren, en op het eerste 
gezicht gezien, met reden Maar is hier met 
de meest gegronde reden om nu over te 
schakelen naar de bestendige opdracht' En 
zeg nu eens eerlijk dat er nu 100 of 200 fr 
per maand van uw bankrekening afgaat, wie 
zal het verschil merken ' 

Dat de redaktie begint met een proef te 
doen door als bijvoegsel bij een van de 

volgende WIJ's een bestendige opdracht toe 
te voegen en eens de reakties bekijken, 
vooral van die mensen die tot nu toe zjn 
geabonneerd zonder een bestendige op
dracht 

Niemand mag afhaken, zeker met voor de 
prijs, omdat WIJ er meer dan nodig is 

Mare De Vriese, Brugge 

BLIJVEN 
We mogen best zeggen, dat het de Volks

unie IS geweest die de stuwende motor was 
achter deze, weliswaar met volmaakte, 
staatshervorming Deze staatshen/orming is 
verre van volmaakt, en daarom is het van 
wezenlijk belang dat de VU blijft verder wer
ken Want zoals H Schiltz onlangs nog 
verklaarde, dit is mét de laatste staatshen/or
ming I De ruwbouw is dan misschien bijna 
voltooid, de innchting en/an zal nog veel werk 
teweegbrengen 

Niet alleen op kommunautair gebied moe
ten wi] een belangrijke rol spelen, ook op het 
sociaal-maatschappelijk vlak kan de Volks
unie nog aardig wat nuttig werk vernchten 

Er zal nog veel moeten gebeuren in dit 
onvolmaakte Vlaanderen om tot een demo-
kratisch, plurale verdraagzame samenleving 
te komen, en om een onafhankelijk milieube
wust Vlaanderen te kreeren dat welvaart en 
welzijn voor iedereen nastreeft 

Tevens zal de Volksunie in het Europa van 
morgen, samen met zijn Regenboogfraktie, 
nog bergen werk moeten verzetten om te 
komen tot een demokratisch Europa dat 
rekening houdt met de volkeren en regio's 

Dit alles IS dus de opdracht van onze partij 
Wie durft zeggen dat onze partij geen maat
schappijvisie heeft, doet de waarheid onrecht 
aan Zij die dit gebruiken als uitleg om onze 
partij te verlaten vergissen zich schromelijk, 
en verlaten de partij wellicht om hun eigen 
belang veilig te stellen 

De Volksunie is de enige demokratische 
volksnationale partij, die de solidariteit met de 
gemeenschap laat primeren boven de Ik-
kultuur van de VLD en boven het egoïsme van 
het „eigen volk eerst" van het VI Blok 

Daarom is het des te belangrijk dat wij 
vanuit onze plaatselijke afdelingen meewer
ken aan de kampagne ,,Wie blijft, die schrijft" 

Zo alleen kunnen we misschien verhinde
ren dat nog meer mensen de verkeerde stap 
zetten naar andere partijen, en bewijzen we 
dat de „overlopers" ongelijk hadden 

Daarom doe ik een oproep aan de verant
woordelijke van de plaatselijke VU-afdelin-
gen, om deze mediakampanje een ekstra 
steun te geven door met een aantal bestuurs
leden een persoonlijk bezoek te brengen aan 
al hun leden, en hen te motiveren deze 
antwoordkaart terug te sturen naar de natio
nale partijleiding 

Oswald Valgaerts, Lint 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spooi 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Zitplaatsen tccst-
z.ial voor 100 por-
boiicn Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr 

J Ca^é '^o.oSl 9iotce ^ 
— CambftLMU9 — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

SL J g 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiTUUR 

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

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerli 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yett^ttg 
Oerenslraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomsich kompleks, gelegen op amper IS 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 

- Fijnc Franse keuken, a la carle en 8 menu s van 715 fr tot UiOO fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 2400 tr 

- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
- Week-end verblijf en gastronomische weekends 
SEMINARIEMOGEl IJKUFDEN - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

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

D e Opel Calibra De eerste blik overtuigt 
je meteen Een adembenemend silhouet 
Een Cx van O 26' Niet voor niets is hij de 
wereldkampioen stroomlijn in zijn cate
gorie Vorm en inhoud zijn al even geraffi
neerd. Het interieur is verbazend ruim, de 
ergonomie ten top gedreven, het comfort 
vanzelfsprekend Standaard heeft deze 
coupé echt alles mee. centrale deurver
grendeling,hi-fi met 6 luidsprekers, elek
trisch bediende ruiten, ABS, stuurbe
krachtiging,.. Z'n2 0i-motoren(8of 
ló kleppen) koppelen temperament aan 

zuinigheid en respect voor het milieu 
En z'n nieuwe 2.0i-l6 V turbomotor van 
204 pk zet absolute topprestaties neer, 
met een minimum aan verbruik. Kracht 
zonder verspilling De sportieve Calibra-
rijder mag gerust veeleisend zijn Calibra. 
Een high-tech hoogtepunt van Opel 

e 


