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N.V. BERT Cars en Trucks 
Tel.: 02/582.13.12 

02/582.04.10 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

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! 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

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 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

baan brugge-oostkamp. 
\ . 050/35 74 04 /• 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 

Albert Maan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel. (058) 23 51 96 • Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TOETORN 
ROfVlIKA 

ITIKÖI 
AMBIORIX 

BAMA 

adidas 

G U M A 

(tiabor) 
diacloiö 
MEPHISTO 

TR«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 128 
^ \ / IB 9200 schoonaarde 

"^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

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 

Grote keus in 

MEPHISTO'M 
wandelschoenen 



EERST DIT 

DE ZOEKTOCHT IS BEGONNEN 

A
LLE politieke partijen zijn op zoek Niet zo zeer 
zoeken zij als in een verkiezingsstrijd de gunst van 
de kiezer, hun zorg zit dieper zi) zoeken de verloren 
geloofwaardigheid van hun woorden en hun daden 
De SP rijdt een ronde van Vlaanderen, de CVP 
lanceerde de aktie Politiek dicht bij de mensen, de 
VLD bereidt nieuwe statuten voor waarbij ,,de bur
ger iets moet te zeggen krijgen " Agaiev werkt aan 
Projekt '94 De Volksunie bereidt middels massale 
adhesie-verklaringen een nieuw elan voor Het 
Vlaams Blok blijft alle schuld op de rug van de 

migranten schuiven en schrijft deze nu ook rechtstreeks aan 
De schattenjacht is open, maar wie zal vinden"? 
In vorige artikels hebben wij reeds gewezen op het vervagen 

van de politieke partijprogramma's en de noodzaak om uit deze 
grijze ruimte op te stijgen Lezers twijfelden met ons te vragen hoe 
en langs welke wegen, want zeggen is gemakkelijker dan doen 
Het IS onze overtuiging dat een politieke partij de tekenen van de 
tijd moet onderkennen, zich moet beraden over deze knelpunten 
om er van uit haar programma een antwoord op te bieden Een 
politieke partij zal wellicht met achter elk vraagteken een doeltref
fend antwoord kunnen zetten, zij moet daar wel pogingen toe 
ondernemen 

De jonge Volksunie heeft op het natio-
naliteitenkonflikt in België gereageerd 
door het federalisme aan te prijzen en het, 
na een kontinue strijd, ook te bekomen 
Tijdens het debat van verleden week in de 
senaat omtrent het toekennen van de zgn 
restbevoegdheden heeft Hugo Schiltz op 
deze kontinuiteit gewezen Een funda
menteel programmapunt venwezenlijken 
IS inderdaad een werk van lange adem 
Maar, en dat heeft Schiltz ook met zoveel 
woorden gezegd, het volledig in gebruik 
nemen van het artikel (25ter, met name) 
moet uiteindelijk leiden tot het grote fede
rale gesprek Dat zo'n gesprek, dat in de 
federale kamers zal plaatsvinden, boven de hoofden van gemeen
schappen en gewesten heen zou gebeuren acht Schiltz ondenk
baar Het zal samen met hen moeten gevoerd worden, doordruk
ken zonder hen zal met aanvaard worden Bovendien zal fiskale 
verantwoordelijkheid opduiken Een weg terug is met meer 
mogelijk 

WIJ halen deze gebeurtenis aan omdat zij duidelijk illustreert dat 
het volgen van een uitgezette politieke lijn rezultaten worden 
waarover een politieke partij terecht trots mag zijn 

Nu de staatshervormende periode stilaan ,,wettelijk" wordt zal 
de VU naast de verdere zorg voor de afwerking ervan de 
natievorming gestalte moeten geven Natievorming is op de 
eerste plaats natiebewustzijn met als prioritaire zorg (samen met 
alle Nederlandstaligen) de eigen taal en de eigen kuituur Maar 
natievorming is geen doel op zich, het is zorg deze een meenwaar-
de te geven En deze waarde spreidt zich over alle aspekten van 
het leven uit 

De vele kloven-met-de-burger hebben te maken met deze 
aspekten Zij zijn de tekens van deze tijd, zij bepalen het 
kiesgedrag van de publieke opninie, zij kennen een politieke partij 
zin of on-zin toe Kiezers stemmen al naargelang het nu/zij in een 
politieke partij menen te zien Dat nut kan op het persoonlijke 
belang afgestemd zijn, het kan ook betrekking hebben op 

waarden waaraan kiezers veel belang hechten Naar deze aders 
zijn de politieke partijen vandaag op zoek 

Het sukses van uiterst rechts b v zegt wat de kiezer bezielt De 
recente verkiezingsuitslag in Hessen is daar nog eens het bewijs 
van De politici zouden uit deze en gelijkaardige „suksessen" veel 
kunnen leren Er lijkt een tijd aangebroken waann de publieke 
opinie zich zorgen maakt over de nchting die de maatschappij 
uitgaat en deze zorg in een bepaald stemgedrag venwoordt Deze 
tekens moeten politieke partijen zien 

Het in vraag stellen van waarden als gezag, orde, solidariteit, 
schoonheid, werd pakweg 25 jaar geleden als progressief aan
zien Wie deze waarden koesterde ging als behoudsgezind door 
Vandaag is opkomen voor deze waarden met langer meer 
konservatief (Men verontschuldige ons voor het hanteren van 
deze termen, wij doen het gemakshalve) 

Zeker, ook wij hebben ooit meegewerkt aan meer inspraak, aan 
het beteugelen van kadaverdiscipline, aan het afbreken van 
zinloze taboes Maar er zijn waarden die over de tijdsgrenzen 
heen waardevol blijven En ligt het met mee aan politieke partijen 
dat het vakuum na deze „afbraak" met werd ingevuld, dat zij de 
boel hebben laten draaien ' 

Ook de uitzending gezien over het onderwijs (NV De Wereld, 
BRTN dinsdag 9 maart j I) "̂  Ook ge
schrokken van de terreur die scholieren 
binnen de klasmuren kunnen ontplooi
en"? In de wetenschap (en de hoop) dat 
het hier om uitersten ging toch graag een 
antwoord vanwege de overheid op dit 
fenomeen En welke politieke partij durft 
reageren op het afdreigen van Brusselse 
juryleden zoals onlangs gebeurde'' 

Waarom moeten politici die bemerkin
gen hebben bij de lopende anti-Aidskam-
panje belachelijk gemaakt worden '> Kan 
hun kritiek geen meerwaarde geven aan 
de oplossing van dit teken van onze tijd "̂  
Zelfde bedenkingen dienen gemaakt aan
gaande het oneigelijk gebruik van stem

pelgeld, kindergeld, toelagen, financienng van politieke partyen, 
profitariaat 

Een partij die klaarheid eist over Agusta en andere ,,rare" 
dossiers, die een propere handen-politiek nastreeft, die belangen
vermenging uitsluit, die macht door soberheid vervangt, zo'n 
partij verwerft meteen aller simpatie 

Deze mooie idealen worden door alle partijen bepleit, zult u 
zeggen Inderdaad, maar wat toont de praktijk "̂  De VLD bedoelt 
het misschien goed, maar wanneer een van haar mandatanssen 
een stap terug moet treden verscheurt hij de beginselverklaring 
Het IS maar een voorbeeld 

En dan is er nog ons geteisterd leefmilieu Kan het, na de 
ravage die wij met medeweten van de overheid dagelijks aanrich
ten, nog ooit goed komen tussen ons' 

Deze en andere tekens van onze tijd tonen dat het met goed 
gaat met de demokratie, de krisis zit diep De meeste politici 
beseffen het en zoeken zelf oplossingen, in hun machteloosheid 
slaan sommigen wild om zich heen en publiceren afwezigheids-
lijsten, het lijkt haast op verklikking 

De partijen, alle partijen, zijn op zoek naar een nieuwe adem Ze 
moeten daarbij voor ogen houden dat de publieke opinie hen zal 
herkennen aan de afstand die ligt tussen zeggen en doen 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
^ ^ ^ De senaat diskussieerde 
l i l °̂ ®'̂  grondwetsartikel 

I ^J 25ter, betreffende de resi-
duaire en konkurrerende 

bevoegdheden. ,,Er is geen weg 
terug", verklaarde Hugo Schiltz. 

11 Dankzij het Sint-Michiels
akkoord wordt de provin
cie Brabant gesplitst in 
Vlaams- en Waals-Bra-
bant. 

Reklame: 
Karel Severs, tel 02/219 49 30, toestel 231 
('s voormiddags) of privé, Alsembergse-
steenweg 797, 1653 Dworp 
Tel. 02/380 04 78. 

j / \ V'c Anciaux wil de voor-
J ^ oordelen die nnigranten 
I ^J en autochtonen over el

kaar koesteren de wereld 
uithelpen. In de Brusselse koncen-
tratiewijken deelde hij brochures uit. 

^ • • De Vlaamse minister van 
I 1 % Ambtenarenzaken tover-
I ^J de een nieuw statuut voor 

de ambtenaren uit zijn 
hoed dat best revolutionair ge
noemd mag worden. 

M H B Bij de blijvers van de week 
I g vinden we naast Dirk Gie-
I f lis uit Hoboken en Robert 

Vanoverbeke uit St.-
Eloois-Vijve nog meer dan 1.000 
andere namen. 

f \ f \ Nog steeds wonen heel 
^ 1 1 wat Duitsers buiten het of-

^ ^ ^ J ficiéle Duitsland. In België 
bvb., waar de Duitstaligen 

blootgesteld worden aan een slui
pende verfransing. 

0 \ f \ Zondag wandelt de VU 
3 3 aan de kust. Een familie-

^ ^ ^ ^ uitstapje, waarbij de poli
tieke boodschap met ach

terwege blijft: de Vlaamse kust is 
met te koop. WIJ sprak met kust-
senator Jan Loones. 

# ^ • • Het Zwinreservaat ligt op 
J 1 % de grens van Vlaanderen 

^ ^ ^ ^ en Nederland. Langs bei
de zijden van de grens 

wordt het unieke natuurgebied be
dreigd. 

f \ f \ Het Rodenbachfonds or-
3 ^ 1 ganizeert een tentoonstel-

^ ^ ^ ^ ling over Ierland. Tussen 
het Ierse en het Vlaamse 

volk lopen heel wat parallellen. 

ƒ% ^ ^ Hoewel beide sportbon-
K | I den beweren ijveng de 

^^0^J toekomst voor te berei
den blijft het rommelen in 

de UEFA en de Belgische Voetbal
bond. 

(omslag R. Szommer) 
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SEPARATISME 
De federalizering van de Sociale Zekerheid 

wordt in Vlaanderen langzaam een aanvaard 
agendapunt. Tot voor enkele jaren was de VU 
de enige partij die dit punt in haar programma 
had staan. Volgens een opiniepeiling die in 
het BRTN-duidingsprogramma Panorama 
werd bekend gemaakt is nog amper 20,5% 
van de Vlamingen tegenstander van de fede
ralizering van de SZ. Bijna de helft (49%) van 
de Vlamingen is voorstander van de splitsing 
van de sociale zekerheid. 

68,3% van de Vlamingen vond verder dat 
er een zekere band moet blijven bestaan 
tussen Vlaanderen en de rest van het land. 
Bijna één Vlaming op vijf daarentegen meent 
dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden. 
Volgens dezelfde peiling is 42,6% van de 
Vlamingen ook voorstander van het verlenen 
van „een bepaalde zelfstandigheid" aan het 
Brussels gewest. 31,7% vindt het tegendeel. 
Het koningshuis geniet volgens de peiling 
nog een grote populariteit: 79,7% sprak zich 
uit voor het behoud van de dinastie, 11,8% wil 
het koningshuis afschaffen. 

IPOVO BEZOEKT 
Het instituut voor Politieke Vorming (IPO

VO), het vormingsinstituut van de CVP, orga-
nizeert nu al een tijd lang bezoeken aan 
Brussel. Niets op tegen, Vic Anciaux doet 
hetzelfde, en al veel langer. Maar IPOVO 
biedt het bezoekenpakket Politiek Brussel 
ook aan aan de Vlaamse scholen. En daar 
kunnen wel vragen bij gesteld worden. 

In het CVP-ledenblad Zeg lezen we dat er 
in '92 niet minder dan 92 schoolgroepen een 
bezoek brachten aan ,,Politiek Brussel". Er 
werden 4.700 jeugdige bezoekers rondge
leid, vijf bezoeken richtten zich specifiek naar 
leerkrachten, 350 leraars woonden de rond
leidingen bij. 

Wat laat de CVP-vormingsdienst in Brussel 
allemaal zien? Daar hebben we het raden 
naar. Een sporentocht van de CVP-fraktie in 
de Vlaamse Raad via de talloze CVP-kabinet-
ten naar het CVP-sekretariaat in de Tweeker-
kenstraat, onderbroken door een maaltijd in 
deACV-refter? 

IPOVO heeft nog andere pijlen op haar 
boog staan: de vormingsdienst van de CVP 
promoot ook de brochures „Politiek de grote 
onbekende" en „Politieke stromingen" bij 
direkties en leerkrachten. Er werden reeds 
meer dan 1.000 brochures verkocht. 

INTUSSEN IN SOMALIË 
Onze jongens in Somalië zien het niet meer 

zitten. Her en der wordt luidop de zin van 
Operatie Herstel de Hoop in vraag gesteld. 
De dood van drie para's die op een landmijn 
reden, bracht verslagenheid in het kamp. Wat 
verleden jaar zo schitterend begon met een 
live landingsshow op het strand van Moga-

Op 58-jarJge leeftijd werd Philippe IVIorillon een echte held. De bevelhebber van 
de vredestroepen van de Verenigde Naties in Bosnië verbond zijn lot met dat 
van de zwaar belegerde moslims in de Bosnische stad Srebrenica. De stad 
wordt al elf maanden bestookt door Servische milities, maar die staakten de 
bombardementen toen de Franse generaal ze met een bezoek vereerde. Hij 
verliet Srebrenica pas om met een Servische militie die een hulpkonvooi 
tegenhield onderhandelingen aan te knopen. (foto AP) 

disjoe, dreigt nu te verzanden in een woestijn
oorlog tussen vijandige klans. En de buiten
landse troepen dreigen tussen twee vuren te 
liggen. 

Want hoewel de Amerikanen en Belgen bij 
gebrek aan iets anders een beetje orde 
trachtten te handhaven, wijzigde de kontrole 
over Kismayo. Het land is vergeven van de 
wapens, en de para's zijn onvoldoende in 
aantal om konflikten van geïsoleerde vuurge
vechten tot ware veldslagen met technicals te 
verhinderen. De jongste weken werden er 
zo'n 700 burgers met messteken of schot
wonden opgenomen. 

In legerkringen wordt zware kritiek gele
verd: op de humanitaire organizaties die 
werkzaam zijn in Kismayo, waarmee het zo 
lastig werken is. De ngo's (niet-goeverne-
mentele organizaties) hebben geen onderlin
ge koördinatie. Sommigen wijzen zelfs elk 
kontakt met het leger af. Ze laten zich wel 
beschermen door de bendes, en betalen veel 
geld aan lijfwachten van de krijgsheren, die 
dan weer verantwoordelijk zijn voor de aan
vallen op de voedseltransporten. 

Er is ook kritiek op de VN, die geen 
initiatieven neemt om een minimum aan recht 
en orde in Somalië te herstellen. Er is kritiek 
op de legerleiding, van wie zelfs officieren, zij 
het anoniem, toegeven dat ze zich een beetje 
partijdig opstelt in de klan-oorlog. De Belgi
sche legermacht van ongeveer 800 para's en 
hun ondersteuning willen maar één ding: 
naar huis terugkeren, asap {as soon as possi
ble, zo snel mogelijk). 

RECHTGEZET? 
De kabinetsraad keurde verleden vrijdag 

een besluit goed van minister van Sociale 
Zaken Moureaux over een wijziging in de 
forfaitaire subsidiëring van de klinische labs 
in ziekenhuizen (een budget van 6,8 miljard 
op een totaal van 25 miljard frank voor de 
klinische biologie). 

Dit besluit wordt door sommigen „het para
depaardje" genoemd uit Moureaux' politiek 
tot rechtzetting van de kommunautaire 
scheeftrekkingen in de ziektekostenverzeke
ring. Het was al eens goedgekeurd in januari. 
Maar nadat de minister het had voorgelegd 
aan de gesprekspartners in de gezondheids-
sektor, werd er opnieuw aan gesleuteld. Van 
het aanvankelijke besluit zei Moureaux dat 
het Vlaanderen (58% van de bevolking) voor 
het eerst in de geschiedenis een aandeel van 
50% in een deelbudget van de klinische 
biologie bezorgde. 

Na de kabinetsraad werd niet bekendge
maakt wat de jongste versie voor Vlaanderen 
oplevert. Er werd ook kritiek geleverd op het 
feit dat het besluit geen bezuiniging oplegt 
aan Wallonië en Brussel, maar de Vlaamse 
cijfers gewoon optrekt tot de Waalse en 
Brusselse overkonsumptie. 

VAN DER BIEST 
Gewezen PS-minister Van der Biest ging 

na de gemeenteraad van Grace-Hollogne, 
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De hele Oostkust van de Verenigde Staten werd door stormweer van een nooit 
gezien Icaliber geteisterd. Een weersvoorspeller noemde de omschrijving van 
de storm als „de storm van de eeuw" waarschijnlijk een understatement. Er 
vielden een zeventigtal doden. De slachtoffers vielen door zware sneeuwstor
men, tornado's, hoge vloedgolven en windstoten van meer dan 160 kilometer 
per uur. Autowegen en luchthavens werden gesloten. Drie miljoen mensen 
kwamen zonder stroom te zitten. In New York slaagden 1.700 sneeuwploegen 
er amper in de voornaamste verkeersaders sneeuwvrij te houden, (foto vum) 

waar hij burgemeester is, nog een pintje 
drinken. Het werden naar verluidt een aperi
tief, zeker een tialve liter wijn en enkele 
glazen whisky. De kafeebaas zette de geterg
de politikus voor z'n deur af. Over de mate 
waarin hij over z'n teewater was, doen ver
schillende versies de ronde. 

Voor z'n deur liep Van der Biest op miste-
rieuze wijze een dubbele schedelbreuk op. 
Een ongelukkige val ? Een verkeersongeval 
met vluchtmisdrijf? Een kriminele aanslag? 
De eerste hipotese leek de waarschijnlijkste. 
Eind van de maand zou Van der Biest's boek 
,.Aantekeningen van een zondebok" ver
schijnen. Het lijkt al meteen achterhaald. 

BRIL 
Louis Bril, VLD-kamerlid en voorzitter van 

het Liberaal Verbond van Zelfstandigen 
(LVZ), verzet zich tegen het kumulverbod 
zoals dat uitgeschreven werd in de ontwerp
statuten van de VLD. Om zijn verzet kracht bij 
te zetten verscheurde Louis Bril tijdens een 
vergadering waarop voorzitter Verhofstadt 
deze ontwerpstatuten kwam toelichten, de 

VLD-beginselverklaring die hij zelf verleden 
jaar had onderschreven. 

Bril wil vooral niet weten van een kumulver
bod voor gemeenteraadsleden of OCMW-
leden met bestuursfunkties m mutualiteiten, 
vakbonds- of patroonsorganizaties. Deze 
strijd tussen Bnl en de VLD-top is biezonder 
boeiend, omdat de uitkomst en/an zal aanto
nen hoe ver de VLD wil gaan met haar strijd 
tegen de zuilen. Totnogtoe kon de voormali
ge VLD zich tot wat goedkope lippendienst 
aan dit tema beperken. 

Pas wanneer de partij de poten onder de 
eigen liberale zuiltjes wegzaagt, door bvb. 
een echt kumulverbod, ook voor gemeentelij
ke mandatarissen met funkties in zuilen en 
zuiltjes in te voeren, zal de VLD bewijzen dat 
ze onafhankelijk van de liberale zuilen kan 
staan. Het LVZ schaarde zich al achter haar 
voorzitter. Het heeft er veel van weg dat bij de 
VLD de soep alweer niet zo heet gegeten zal 
worden als ze op tafel kwam. 

IN TSJECHIË 
De Vlaamse minister-president is een man 

die van simbolen houdt, zo meent La Libre 

Belgique te weten. Daarom zou Van den 
Brande op reis zijn gegaan naar Tsjechië. Dat 
land heeft na een fluwelen revolutie net een 
fluwelen scheiding met Slovakije achter de 
rug. De „konfederalistische" Van den Brande 
verbinden met het rijkste deel van Tsjecho-
Slovakije is dan maar een klein stapje. Te
meer omdat Spitaels met Slovakije al een 
akkoord afsloot... 

In Tsjechië werd Van den Brande nochtans 
niet als een staatsman ontvangen. De Tsje
chische premier Klaus liet Van den Brande al 
tien minuten in z'n auto wachten, waarop 
deze dan maar zelf naar het kantoor van de 
Tsjech trok. Klaus haastte zich ook te verkla
ren dat hij België geen scheidingsproces 
toewenst. Van den Brande moest zich verder 
verplaatsen in een auto met een Belgische 
vlaggetje vooraan. De Belgische ambassa
deur oordeelde het niet nodig de dienstwa
gen met een Vlaamse leeuw te versieren. Zo 
blijkt de Vlaamse minister-president in het 
buitenland niet ontvangen te worden als 
president, maar als gewestminister Het hotel 
waar de Vlaamse delegatie verbleef had ge
lukkig wel een leeuwevlag in de kast liggen. 

Van den Brande sloot een samenwerkings
akkoord af met Tsjechië. Het omvat een 
ekonomische samenwerking met steun aan 
kleine en middelgrote bedrijven, in de vorm 
van trainingen voor middenstanders. 

DAENSMANIA 
De Libre Belgique is één van de Franstalige 

Belgische kranten die er prat op gaan zeer 
goed op de hoogte te zijn van wat zich in 
Vlaanderen afspeelt. De krant heeft een re-
dakteur die speciaal het Vlaamse nieuws op 
de voet volgt, en dat is in Franstalig België 
eerder uitzondering dan regel. Al moeten we 
daar onmiddellijk aan toevoegen dat dit om-
gekeer even waar is: zeldzaam zijn de Vlaam
se dagbladen met een redakteur-Wallonië. 

In de Libre lazen we nu dat de meest 
populaire Vlaamse politikus van het ogenblik 
niet Van den Brande is, met Verhofstadt, niet 
Dehaene, Martens of Van Rossem, maar wel 
priester Adolf Daens. De Libre schreef dat 
deze man volgens de Vlaamse publieke opi
nie de strijd van Vlaanderen tegen het Frans
talig establishment aan het einde van vorige 
eeuw simbolizeert. 

De redakteur bespeurt nu in Vlaanderen 
een daensmania (een verschijnsel waarover 
WIJ al op 4 maart berichtte); de redevoerin
gen waarin allusie wordt gemaakt op de 
Aalsterse priester zijn ontelbaar, op het kar
naval in de Ajuinenstad was hij de absolute 
vedette. Hoe goed de Vlaanderen-redakteur 
van de Libre Vlaanderen wel kent, bewijst hij 
echter in de volgende zin: dinsdag startte de 
krant Het Volk, die zijn opmaak vernieuwde, 
met de publikatie van het werk dat de profes
sor in de geschiedenis Louis Paul Boon 
twintig jaar geleden aan Daens wijdde. 
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KORTWEG 

• Goed nieuws: op een kongres 
van vlinderliefhebbers werd be
kendgemaakt dat de sterk bedreig
de koniitginnepage de jongste 
tijd aan een opmerkelijke herople
ving toe is. 

• In Wijnegem werd in een onge
looflijke overrompeling van kijk- en 
kooplustigen een shopping-cen
ter geopend. Het heeft 3,5 miljard 
frank gekost, huisvest 189 winkels 
op twee verdiepingen, en heeft een 
verkoopoppervlakte van ruim 
53.000 m2. 

• Volgens een opiniepeiling meent 
57% van de Vlamingen dat op mi-
lieuvlak ,,niets meer kan worden 
zoals het was". De houding tegen
over het milieu verschilt duidelijk 
naargelang men kinderen heeft of 
niet: ouders informeren zich niet 
alleen beter, ze voelen zich ook 
meer betrokken bij reciklage en 
milieuproblemen die voortvloeien 
uit reciklage, verpakkingen en 
schadelijke produkten. 

• Sedert Moboetoe de Zaïrese re
gering Tshishekedi de laan uit
stuurde, mogen de Zaïrese minis
ters hun ambtswoning niet meer in, 
kunnen ze niet meer met de buiten
wereld kommuniceren, en hebben 
ze ook geen wedde meer. Waarop 
enkele ministers die nog een privé-
wagen hebben, thans aan de kost 
trachten te komen als taxi-chauf
feur. 

• Volgens het RIZIV zijn de Walen 
vaker xiek dan de Vlamingen. 
Maar de Limburgse arbeiders die 
aangesloten zijn bij een socialis
tisch of liberaal ziekenfonds, zijn 
wel even vaak ziek als hun Waalse 
kollega's. 

• Gewezen VU-senator Blanpain 
heeft een eigen werkgelegenheids
plan in tien punten ontworpen. Eén 
van de meest opvallende punten is 
de verplichte gemeen
schapsdienst voor uitkeringsge
rechtigde werklozen in de non-pro-
fitsektor, op straf van verlies van 
hun uitkering. Volgens Blanpain is 
het onvoorstelbaar dat de overheid 
150 miljard uitkeert aan werkzoe
kenden en hen tegelijk verbiedt te 
werken, en dat terwijl er aan tal van 
essentiële behoeften in de maat
schappij niet wordt voldaan. 

JEF VALKENIERS OP DE BRES 
VOOR DE VIETNAMESE 
VLUCHTELINGEN 

Senator Jef Valkeniers ontving een dele
gatie van Vietnamese vluchtelingen. De 
VU-senator is zelf ondervoorzitter van de 
Belgische afdeling van de Free Vietnam 
Alliance, Beweging voor Vrijheid en Demo-
kratie in Vietnam. Vertegenwoordigers van 
die vereniging doen momenteel een be
roep op hun medestanders In het westen 
om wat meer druk uit te oefenen op de 
Vietnamese regering, zodat deze de demo-
kratie herstelt en de vluchtelingen kunnen 
terugkeren. 

• U spant zich al jarenlang in voor de 
penibele situatie van de Vietnamese vluch
telingen. Hoe penibel is hun situatie eigen
lijk? 

„Erzwerven ongeveer 2 miljoen Vietname
se vluchtelingen over de gehele wereld. Som
migen hebben een nieuw leven opgebouwd, 
en verdienen goed hun brood, het merendeel 
echter leeft in zeer slechte omstandigheden. 
In de Verenigde Staten leven zo'n 600.000 
Vietnamese vluchtelingen, in Kanada 
300.000, in Frankrijk 100.000, bij ons een 
8.000. De rest zit in de buurt van Vietnam, in 
Hong Kong, Singapore, Japan etc. In mijn 
gemeente Dilbeek leven veertig Vietnamese 
vluchtelingen. Ze hebben zich zeer goed 
geïntegreerd. Het zijn allemaal harde wer
kers, er stempelt er maar één." 

• Wat kwam de delegatie van de Free 
Vietnam Alliance doen? 

„De delegatie, een tiental mensen onder 
leiding van de sekretaris-generaal Dr. Viet 
Trong Nguyen en professor Nguyen Thieu, 
doet een beroep op Westeuropese parle
mentsleden om druk uit te oefenen op hun 
regering. Zelf ben ik onden/oorzitter van de 
Beweging voor Vrijheid en Demokratie in 
Vietnam, de Belgische afdeling van de Free 
Vietnam Alliance, het Verbond voor een Vrij 
Vietnam. De bedoeling is dat de internationa
le druk op Vietnam vergroot zodat de Vietna
mese regering de demokratie opnieuw her
stelt. Een internationaal kongres volgend jaar 
in Los Angeles zou het hoogtepunt moeten 
worden van die aktie." 

• Zullen die 2 miljoen Vietnamezen ooit 
wel terug willen naar hun land, eens daar 
de demokratie hersteld is ? 

„De delegatie vertelde me dat tachtig pro
cent van de Vietnamese vluchtelingen terug 
wil keren naar hun land als de situatie daar 
opnieuw gunstig is, en er een demokratische 
regime tot stand is gekomen. Ik meen dat we 

dat cijfer wel met een klein korreltje zout 
moeten nemen. Ik ken bvb. enkele Vietname
se dokters en chirurgen die zich in de wester
se wereld uitstekend geïntegreerd hebben, 
en een bloeiende praktijk hebben opgezet 
Het zou me eerlijk gezegd een beetje veoNon-
deren dat ze hun leven hier zouden opgeven 
om terug te keren. In Vietnam verdient een 
burgertijk ingenieur bvb. minder dan 5.000 
frank per maand. Van de Vietnamezen die het 
hier echt gemaakt hebben zullen waarschijn
lijk alleen de grote idealisten, die mee willen 
helpen aan de heropbouw van hun eigen 
land, terugwillen, fi/laar toch geloof ik de 
delegatieleden: de overgrote meerderheid 
van de Vietnamezen wil terug naar Vietnam." 

• Welke aktie gaat U zelf op touw zetten 
om de demokratie in Vietnam te bevorde
ren? 

„In eerste instantie heb ik de Vietnamese 
delegatie gevraagd om mij een volledig dos
sier over te maken van de toestand van de 
vluchtelingen en van de situatie in Vietnam. Ik 
zal dan minister Claes van Buitenlandse Za
ken aan de tand voeten over zijn intenties en 
plannen terzake. In juni is het de beurt aan 
ons land om het voorzitterschap van de 
Europese ministerraad waar te nemen. Ik 
geloof dat dit met zonder belang is: als België 
op dat ogenblik een initiatief neemt ten gun
ste van de Vietnamese vluchtelingen, zal dat 
met onopgemerkt voorbijgaan. Ik zal het 
dossier vanzelfsprekend ook overmaken aan 
mijn VU-koltega in het Europees parlement, 
Jaak Vandemeulebroucke, die zich al her
haaldelijk heeft laten opmerken als een grote 
pleitbezorger van minderheidsgroepen in Eu
ropa en de wereld, en die een groot voorstan
der IS van de rechten van de mens. Ik ben er 
zeker van dat hij ook in Europees parlement 
de zaak van de Vietnamese vluchtelingen zal 
verdedigen." 
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PERSSPIEGEL 
„Zal numerus clausus zelfs maar een ge

deeltelijke oplossing bieden voor de medi
sche overkonsumptie ' Dat lijkt zeer onwaar
schijnlijk Omdat de geneesheren hun inko
men met halen uit de genezing en het welzijn 
van hun patiënten, maar wel uit het voor
schrijven van prestaties" 

Geert Mareels, nationaal voorzitter van 
de jongsocialisten. 9 maart. 

„Een onderneming met meer vrouwen in 
leidinggevende funkties zou beter draaien " 

Lars Christian Eriksson, ex-direkteur 
Volvo. 6 maart. 

HUMO 
„HIJ leidt met alleen ons land, hij beli

chaamt het de entrecóte-geworden midden
klasse die zweert bij zwoegen, wroeten, zwe
ten en voetbal" 

Tom Lanoye. 9 maart. 

„Ik had het mij makkelijker kunnen maken, 
het scenano is al zo dikwijls gespeeld we 
komen hier zitten, we beheren dat een beetje, 
we doen wat nieuwe aankopen Voor iemand 
die uit de industne komt, zoals ik, toch 
bijzonder aanlokkelijk, nee ' Dan leggen we 
wat internationale kontakten, wat reisjes hier 
en daar, allemaal zeer interessant en boei
end Na twee, drie jaar werk ik een beschei
den plan uit over wat er eventueel gewijzigd 
zou kunnen worden als en indien, maar in 
ieder geval poco poco, en de uitvoering 
daan/an laat ik in de goede handen van mijn 
opvolger Die gooit mijn plan in de vuilnisbak 
en begint van voren af aan Simpel toch"? 
Weer vier jaar voorbij en mets gebeurd ( ) 
Men moet dun/en ingaan tegen een aantal 
vastgeroeste ideeën, tegen een aantal zeer 
stabiele instellingen en tradities Ik ben en/an 
overtuigd als een politicus de logika en de 
publieke opinie aan zijn kant heeft, moeten ze 
van ver komen om hem nog tegen te hou
den " 

Leo Delcroix. 9 maart. 

knadi 
„Het moment is gekomen om de Belgische 

bewindslieden met langer met kritiek te ach
tervolgen Het IS beter dat de openbare 
mening kapituleert door haar regering vergif
fenis te schenken, dan te blijven oprakelen 
waarom de toestand van de Staat, de schat
kist en de ekonomie zo precair is geworden 
Ons sociaal weefsel, onze demokratie zelve 
heeft nu rust nodig, en het aanvaarden van de 

gedachte dat het kabinet Dehaene I de finan
ciële en maatschappelijke problemen met 
meer kan oplossen Die aanvaarding kan 
worden vergemakkelijkt door de zelfbekente-
nis dat ook de gewone bevolking, die een 
onaangename tijd tegemoet gaat, nalatig is 
geweest Ze had haar fout handelende, 
schulden makende regeerders, maar tijdig 
moeten wegstemmen Dat kon ze en heeft ze 
met gedaan, alhoewel ze over voldoende 
informatie beschikte om het brutale falen van 
de overheid te herkennen en te bestraffen " 

Frans Verleyen. 10 maart. 

„De diktator die hier voor U zit, is de 
gangmaker van de demokratisenng van zijn 
land HIJ IS de enige Zaïrees die zo snel 
mogelijk verkiezingen wil en wel op alle 
niveaus' Te beginnen met de presidentsver
kiezingen Zo, dit IS het antv*(oord van de 
diktator" 

Mobutu Sese Seko. 10 maart. 

LIBERATION 
,,De Franstaligen die zich in Vlaams-Bra-

bant komen vestigen, blijven imperialisten 
Ze zijn zoals de Sen/en die de Hongaarse 
minderheid uit Voivodina willen wegjagen " 

Lionel Van den Berghe. 12 maart. 

HETVOLK 
,,Het IS een illusie te denken dat we in 

Vlaanderen ooit nog volledige voltijdse te
werkstelling zullen kennen of dat we het 
werkloosheidsprobleem binnen de eigen re
gio kunnen oplossen De economische re
cessie IS een fenomeen dat zich duidelijk met 
beperkt tot de Vlaamse of Belgische grenzen 

Naast het aanmoedigen van investeringen 
in de Vlaamse regio, zijn er daarom dringend 
federale en Europese maatregelen nodig " 

Alain Vanbuyten. 15 maart. 

De 
Financieel 

Elvonomische 

,,Het Vlaams budgettaire beleid is er tot 
dusver enkel op gencht geen Vlaamse rente
sneeuwbal te laten ontstaan Sint-Michiel 
geeft de Vlaamse regenng de mogelijkheid 
om de lat budgettair hoger te leggen, in de 
wetenschap dat elke frank schuld die van
daag met moet aangegaan worden, twee tot 
dne frank is die morgen kan uitgegeven 
worden om de nieuwe uitdagingen te trotse
ren Nieuwe uitdagingen die mooi beschre
ven staan in het projekt „Vlaanderen-Europa 
2002' Maar papier blijkt eens te meer gedul
dig Tussen de droom van 2002 en de werke
lijkheid van 1993 ligt een kloof die met 
dagjespolitiek zeker met zal overbrugd wor
den " 

Stefaan Huysentruyt. 11 maart. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
, ,Zijn we dan echt zo produktief' Hoe meet 

je dat trouwens ' Wij moeten ons toch afvra 
gen of wij met produktief zijn omwille van de 
opeenvolgende herstruktureringen die we er 
tijdens de laatste jaren doorgedrukt hebben 
Of hoe die hoge produktiviteit dus bereikt 
werd op basis van massale afvloeiingen 
Alvast in de autosektor heeft men vastgesteld 
dat de zo geroemde Belgische produktiviteit 
ondertussen ook in heel wat andere landen 
gehaald wordt ' 

Philippe De Buck, gedelegeerd bestuur
der Fabrlmetal. 10 maart. 

De Standaard 
„Een kristendemokratische partij heeft 

voor de permanente vernieuwing van haar 
idealen en praktijken behoefte aan een voort
durende toetsing van haar waarden en prak
tijken aan het evangelie" 

Luc Martens, CVP senator. 14 maart. 

DE VOLKSKRANT 
,,Net als met de dijken dient men wat taal 

betreft immer waakzaam te zijn Het gaat om 
de vitaliteit en kracht van een taal Ja, klach
ten over taalven/al bestaan al eeuwen, maar 
met eerder zag ik zo'n uitverkoop door de 
verantwoordelijke mensen Wij kennen geen 
toelatingsexamen voor parlementariërs Je 
hoeft met eens aan te tonen dat je drie 
boekjes hebt gelezen leereen mag erin en 
het hoogste woord voeren over dit soort van 
zaken Van een beetje admiraal verwacht je 
toch ook dat hi] een zwemdiploma heeft' 
Neem nou een - ik krijg het woord bijna met 
over m'n lippen - minister die voorstelt om in 
het Engels te laten doceren op de universitei
ten Of neem de anderhalve grijpstuiver die 
een - daar gaan we weer - minister over
heeft voor de Nederlandse prezentatie op de 
aanstaande Frankfurter Buchmesse Het kan 
ze allemaal geen hol schelen Er wordt op 
een voorheen ongekende schaal geknaagd 
aan het fundament Dat raakt een schrijver 
rechtstreeks in zijn toekomst Begrijp me 
goed, ook dit is een zorg die het met waard is 
om aan ten onder te gaan Maar ik wil er over 
waken dat men alle levenssappen aan onze 
taal gaat onttrekken" 

Gerrit Komrij. 15 maart. 
pvdb 
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HORIZON 

RUSLAND-LENTE 1993 
Er lagen vorige woensdag enkele plastieken bloemen tegen de 

muur van het Kremlin op het graf van Stalln die 40 jaar geleden 
overleden is. 

Binnen in het Kremlin begon die dag een turbulente politieke 
machtsstrijd tussen president Jeltsin en het Kongres. Daar is deze 
week bijzonder veel over geschreven, het gaat over een kruciale 
gebeurtenis die ook onze toekomst mee kan bepalen. Wat staat er 
op het spel ? 

In Rusland is de demokratie nog niet operationeel: het gevecht 
om de macht gebeurt er niet tussen politieke partijen maar wel, op 
dit ogenblik nog, tussen de president en het Kongres. Deze 
machtsstrijd wordt mogelijk gemaakt door het feit dat de grond
wet waaruit beiden hun autoriteit halen, nog dateert uit het 
Bresnjev-tijdperk. 

De aanleiding van het geschil was: de idee die Jeltsin in 
december j.l. gelanceerd heeft om een referendum te organiseren 
waarin hij de Russische bevolking rechtstreeks zou ondervragen 
over het eigendomsrecht, over de manier waarop een nieuwe 
grondwet zou moeten tot stand komen en, precies, over de 
machtsverdeling tussen president en Kongres. De Russische 
moejik zou aldus rechtstreeks zijn gedacht kunnen zeggen, 
zonder tussenkomst van de apparatchiks... 

Rusland is inderdaad nog op 
zoek naar een model van staatsbe
stel : zal het het Chinese voorbeeld 
worden waar politiek en ekonomie 
nog steeds in één hand bijeen 
gehouden worden of dat van bv. 
Singapore waar de nogal totalitaire 
politieke macht en de liberale eko-
nomische autoriteit zorgvuldig van 
elkaar gescheiden, zijn, een beetje 
zoals in Chili? 

In ieder geval wenst Jeltsin zijn 
presidentiële gezag zo hoog mo
gelijk te stellen mede om de eko-
nomische hervormingen die abso
luut nodig zijn (dat zie je in Mos
kou I), zo snel mogelijk te kunnen 
doorvoeren. 

Tot nu toe heeft hij bv. geen direkte macht over de Centrale 
Bank die, onder invloed van het Kongres, papieren roebels blijft 
drukken waarmee de nog steeds verlieslatende Russische officië
le bedrijven artificieel in het leven worden gehouden, om produk-
ten te maken die in het Westen niemand wil kopen. 

Hoe was de toestand In het Kongres ? Jeltsin hoopte te kunnen 
rekenen op ongeveer 1 /3 tenwijl de 2/3 van de oppositie samenge
steld is uit 3 belangrijke schakeringen. Vooreerst is er de „bruin
rode" groep, die het ondertussen gehaald heeft en die aan de ene 
kant de terugkeer naar het kommunisme en aan de andere kant 
het Russisch nationalisme prioritair stelt. Vervolgens is er een 
tweede groep die van de ,,Nomenclatura": industriëlen en 
ambtenaren die hun privileges wensen te behouden. Tenslotte is 
er de „demokratische groep" die echter bijzonder futloos is 
geworden. 

Na dagenlange diskussie bleek dat het referendum er niet zal 
komen en werd door het Kongres beslist dat vanaf nu de 
wenselijkheid van nog verdere verzwakkingen van het presiden
tiële gezag door de opperste Sovjet zullen behandeld worden. Het 
ziet er dus naar uit dat bv. de persvrijheid weldra terug een 
serieuze deuk zal krijgen en dat er geen vervroegde verkiezingen 
zullen komen. 

Een voorlopige konklusie is alvast dat Jeltsin met een verzwakt 
gezag, onvoldoende werk zal kunnen maken van de ekonomi-
sche hervormingen. Ondertussen heb ik met eigen ogen kunnen 

vaststellen dat een begin van KMO-liberale ekonomie, gebaseerd 
op de behoeften van de bevolking en met op een kunstmatige 
centrale beslissing, langzamerhand tot stand begon te komen, 
ondanks het feit dat er een jaarinflatie was van 2.400% in 1992 en 
ondanks het feit dat het BNP sedert 1990 met 32% is gedaald, de 
industriële produktie met 27%. 

Jeltsin heeft, zegt men, zowel politiek als ekonomisch fouten 
begaan; hij had het parlement moeten ontbinden of ten minste de 
blokkeringsminderheid van 1/3 fatsoenlijk moeten uitwerken in de 
plaats van het ganse Kongres frontaal aan te vallen. Ekonomisch 
had hij de niet-renderende bedrijven allang moeten sluiten. Maar 
ja... 

Zijn nederlaag heeft ondertussen in het Westen een strovuur 
van reakties uitgelokt. Köhl, Mitterand en Clinton zijn op dit 
ogenblik frenetiek bezig te kijken hoe zij Jeltsin, laatste simbool 
van de Russische hervormingen, nog snel zouden kunnen 
helpen. De Groep der Zeven, in Hong Kong bijeen, bekijkt de 
toestand die deze week door de vroegere presidenten Bush en 
Nixon aan Clinton duidelijk werd uiteengezet. 

Het probleem is dat wij in het Westen nogal arrogant met Jeltsin 
Zijn omgesprongen: wij hebben hem 24 miljard dollar steun 
beloofd Hij heeft er tot nu toe hoogstens 1 miljard van ontvangen. 

»^,,, De reden van deze eigenaardige 
* * " " Westerse houding is dat wij onze 

eisen en voorwaarden tamelijk 
streng hadden geformuleerd: de 
roebel moest dadelijk gesaneerd 
worden, de Russische schulden 
geregeld, de privatisenng gelan
ceerd enz. Ondertussen beschikt 
alleen Japan over de nodige be
taalmiddelen maar Tokio weigert, 
omwille van het geschil over de 
Koerillen, ook maar iets te beta
len... 

Het alternatief is ondertussen 
duidelijk: als Jeltsin blijft verzwak
ken of anderzijds het leger zou ter 
hulp roepen, dan zullen wij in het 
Westen weer terug moeten denken 

aan de noodzaak om Rusland diplomatiek en militair te isoleren. 
Dan zullen wij ons de vraag moeten stellen of wij militair de 
Oosteuropese landen, die lid willen worden van de verruimde 
EEG, niet tegen Rusland zullen moeten gaan beschermen. En wie 
zal het doen: de VSA? Europa ? Duitsland misschien ? En wat met 
het zo verlangde peace-dividend ? 

U merkt het: als Jeltsin te pletter loopt, schendt de hele 
Westerse wereld zijn toekomst. 

Voor ons, nationalisten, stelt zich tenslotte de volgende grote 
vraag. Toen ik twee jaar geleden uit Moskou kwam schreef ik dat 
ik voorzag dat het Sovjetimperium, laatste imperialistisch bolwerk, 
moest uit elkaar vallen. Vandaag stel ik mij de vraag wat er met 
Rusland, op zijn beurt, zal gebeuren. Ik heb namelijk kennis 
gemaakt met enkele kleine landen en nationaliteiten die zich snel 
aan de oppervlakte zullen wringen zoals Jakoetië met zijn diamant 
en goud, Baskirië met zijn gas en zijn kolen. Ook Karelië en 
Siberië roeren zich. 

Is het niet zo dat wij de illusie om dit alles te beïnvloeden best 
zouden laten varen? Moeten wij dan niet terug aan onze eigen 
bescherming denken? Hoe dit opborrelend volksnationalisme 
ondertussen toch positief benaderen ? 

Lenin ligt er ondertussen nog, steeds even misterieus, roerloos 
bij in zijn mausoleum... 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

25TER: ER IS GEEN WEG TERUG 
Verleden week diskussieerde de senaat 

over het nieuwe grondwetsartikel „betreffen
de de residuaire en konkurrerende bevoegd
heden". Het zal met verbazen dat het artikel 
25ter, dat een wet vastlegt welke bevoegdhe
den aan gewesten en welke aan gemeen
schappen worden toegekend en welke be
voegdheden de federale overheid behoudt, 
voor veel pro's en contra's zorgde. De verde
re ontmanteling van de unitaire staat mondde 
soms in een vinnig debat uit. 

ND 
Na het kommissieverslag opende Herman 

De Croo (VLD) met de vaststelling dat de 
senaat hier wellicht het belangrijkste artikel 
van de Grondwet behandelt. Hij feliciteerde 
de verslaggever en de diensten van de se
naat, wat hem later niet belette uit te roepen: 
„Het verslag geeft niet aan wie wat gezegd 
heeft." 

De Croo hield niet op alle mogelijke geva
ren te bedenken maar vergat daarbij dat het 
Arbritagehof bevoegd is voor de bevoegd-
heidskonflikten. ,,Grote onduidelijkheid en 
kompleksiteit zijn hier troef. De VLD zal dit 
artikel - konstitutionele wind, noemde hij het 
- dan ook niet goedkeuren." 

ZWARTE LIJSTEN 
Aangestoken door ijver om de parle

menten te henwaarderen en het absen
teïsme tegen te gaan worden om de 
haverklap ,,zwarte lijsten" van afwezi
gen gepubliceerd De jongste publikatie 
komt van CVP-kamerlid Pinxten, daaruit 
blijkt dat de VLD-verkozenen de groot
ste afwezigen zijn. Wij hebben niks 
tegen openheid en duidelijkheid op 
voonwaarde echter dat tellingen een 
beetje seneus gebeuren. Wie aanklaagt 
moet stevig in de schoenen staan. Ge
troffene bij de VU in de eerste lijst was 
Jan Caudron, wiens afwezigheid (door 
ziekte) bi) een stemming later door 
Vlaamse Raadsvoorzitter Van Velthoven 
herroepen werd. 

Slachtoffer van de Pinxten-lijst is Her
man Lauwers. Terugkrabbelende Pinx
ten : „Het IS evident dat cijfers moeten 
genuanceerd worden. Ik moet b. v ver
melden dat kollega Lauwers wegens 
ziekte 8 weken afwezig was." 

Lauwers daarop: „Ondertussen 
kreeg ik dus - onterecht - een slechte 
faam." 

Schiltz: „Dit artikel 25fer is de tussen
tijdse bekroning van de politieke aktie 
die gedurende jaren door mijn partij 
werd gevoerd." (foto wu) 

Op de vraag of de hele VLD het eens is met 
dit standpunt en of de partij wil dat de 
restbevoegdheden bij de federale staat lig
gen, antwoordde De Croo: „Dat heb ik niet 
gezegd. De residuaire bevoegdheden moe
ten naar de deelgebieden, maar thans be
staat een kompleet gebrek aan duidelijk
heid. " Voor, maar toch tegen; je naam zal 
maar De Croo zijn... 

Ook de Donnéa (PRL) liet zijn blauwe 
duivels los: „...het schadelijkste van alle 
voorgenonen wijzigingen aan onze Staat. Het 
opent de weg naar het konfederalisme en 
dus naar de uiteenspatting van het land...; 
een legale staatsgreep... uitgedacht om Bel
gië te vernietingen." 

Het debat kabbelde van de ene bedenking 
naar de andere, door De Croo bestendig 
gelardeerd met wilde kreten ,,om het debat 
levendig te maken", zoals hij zelf zegde. Wat 
senator Erdman (SP) deed opmerken: al 
betreur ik dat we die inbreng dikwijls moesten 
missen in de kommissie." 

Hugo Schiltz (VU) zette het artikel in zijn 
historische samenhang: „Dit artikel is de 
tussentijdse bekroning van de politieke aktie 
die gedurende jaren door mijn partij werd 
gevoerd.(...) Het gaat om de bekroning van 
een konsekwente politiek waarbij via demo-
kratische kompromissen een konsensus 
werd bereikt." 

Ook Ludo Dierickx (Agaiev) mengde zich in 
het debat. En hoe'' „Ik heb altijd respekt 
gehad voor de kontinuiteit in de ideeën van 
de heer Schiltz maar niet voor zip uitgangs
punten. Die uitgangspunten leiden ertoe dat 
morgen in ons land de Sociale Zekerheid zal 
worden gefederaliseerd. Dergelijke uitgangs
punten liggen aan de basis van slachtpartijen 
op ons kontinent waarbij miljoenen mensen 
om het leven kwamen." 

Schiltz gaf Dierickx lik op stuk: „Hetdemo-
kratisch federalisme vertrekt van een diepe 
eerbied voor de mensen die deel uitmaken 

van een gemeenschap, waar elk inidividu zijn 
waardigheid en kulturele identiteit kan be
houden. De Groenen doen iets gelijkwaar
digs als zij opkomen voor het behoud van 
plante- en dierensoorten. Ik aanvaard niet dat 
de heer Dierickx de moraliteit van onze opvat
ting ter diskussie stelt 

Door de invoeging van artikel 25 ter wordt 
in de Grondwet een principiële politieke ver
klaring ingeschreven. Dit is geen konstltution-
Ie wind zoals de heer De Croo beweerde. In 
de Grondwet van 1830 vindt men ook princi
piële verklaringen die de vertolking waren 
van een staatsfilosofie. (...) We schrijven nu in 
de Grondwet het principe in dat het federale 
België moet gebouwd worden op het princi
pe van de subsidiariteit De Nederlandse 
tekst vermeldt duidelijk dat de federale staat 
„slechts bevoegd is voor". 

Eenmaal het principe bevestigd is, zullen 
de bevoegdheden verdeeld worden in kon
sensus tussen de deelgebieden." 

EIGEN FISKALITEIT^ 
Volgende stap in het debat behelsde de 

vraag over de „implementatie" (m gebruik 
nemen) van het artikel. Dat moet, volgens 
Schiltz, uiteindelijk leiden tot het grote federa
le gesprek. Een gesprek dat zal moeten 
gevoerd worden samen met gemeenschap
pen en gewesten. Schiltz borduurde, her
haaldelijk door De Croo onderbroken, verder 
op dit tema. 

H. Schiltz: „Als deze dialoog niet wordt 
gevoerd zal snel een blokkering optreden en 
zal iemand de konstitutionele atoombom bo
venhalen. Dit zal met geen enkele tekst 
kunnen worden voorkomen. Er is dus geen 
belangrijker opdracht denkbaar dat de uit
voering van dit artikel. Dit moet het eindpunt 
zijn in de diskussie en moet een evenwicht 
opleveren dat ons in staat moet stellen onze 
plaats in de Europese konstruktie in te ne
men. " 

Schiltz ging nog een stap verder door te 
verklaren dat het toekennen van restbe
voegdheden financiële gevolgen zal hebben 
en de fiskale verantwoordelijkheid zal opdui
ken. 

H. Schiltz: „Nade goedkeuring van artikel 
25ter is er geen weg terug. Dat was trouwens 
ook de bedoeling. Daarom zal de VU dit 
artikel met entoesiasme goedkeuren." 

Het Vlaams Blok vond goede en slechte 
zaken in de regeling maar onthield zich „uit 
misprijzen". Uiteindelijk keurden 127 senato
ren het artikel 25tergoed, 40 stemden tegen 
en er waren 7 onthoudingen. 

(mvl) 
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SEEmnMiinME 

SINT-MICHIEL UITGELEGD IA 

BAAS OP EIGEN ERF 

Het erkennen van de territorlali-
teit ais grondslag voor de staats
hervorming is steeds één van de 
belangrijl(ste eisen van de Vlaam
se beweging geweest. Door liet 
afbouwen van één van de laatste 
unitaire bastions, de provincie 
Brabant, komt het Sint-Michiel
sakkoord hieraan tegemoet. Voor 
de federale kamerverkiezingen 
wordt echter niet getornd aan het 
taalgrensoverschri|dende kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde. De VU weet meteen wat 
te eisen voor een volgende 
staatshervormingsronde. 

Territorialiteit betekent dat men de staatsin-
nchting van de federale staat opbouwt op 
basis van een duidelijke afbakening van het 
grondgebied van de deelstaten Dit heeft tot 
gevolg dat elke deelstaat uitsluitend bevoegd 
IS binnen zijn grenzen Territonaliteit hangt 
dus nauw samen met het beginsel om zich 
met te mengen in andermans aangelegenhe
den. 

BYE BYE 
UNITAIR BRABANT 

Vanuit deze filosofie is de provincie Bra
bant een anakronisme In een goeddraaien-
de bondsstaat zijn de deelstaten immers 
bevoegd voor de interne bestuurlijke organi
satie ZIJ bepalen dus zelf wat de rol is van de 
plaatselijke besturen, gemeenten en provin
cies, hoe deze in verhouding staan tot de 
deelstaatoverheid, welke vormen van toe
zicht er nodig zijn en hoe dit toezicht uitgeoe
fend wordt e d meer Een bestuur dat de 
grenzen van de deelstaten overschrijdt en 
nog op Belgische leest geschoeid is, past 
hier met meer in, zeker als de politieke zeden 
in dit bestuur met mee geëvolueerd zijn en de 
frankofone overheersing er nog als vanzelf
sprekend aanzien wordt 

Daarom wordt vanaf 1 januari 1995 de 
provincie Brabant gesplitst Dit betekent dat 
op die dag twee nieuwe provincies het le
venslicht zullen zien, nl Vlaams-Brabant en 
Waals-Brabant De provincie Vlaams-Brabant 
omvat de gemeenten uit de huidige arrondis

sementen Halle-Vilvoorde (dus zonder de 19 
Brusselse gemeenten) en Leuven, de provin
cie Waals-Brabant omvat de gemeenten uit 
het huidige arrondissement Nijvel Deze nieu
we provincies krijgen een provincieraad, een 
Bestendige Deputatie en een goeverneur De 
eerstvolgende provincieraadsverkiezingen 
vallen samen met de gemeenteraadsverkie
zingen, dus op 9 oktober 1994 

De financiering van de provincies Vlaams-
Brabant en Waals-Brabant en de organisatie 
en de uitoefening van het gewoon admini
stratief toezicht op deze provincies wordt 
toegewezen aan het Vlaams respektievelijk 
Waals gewest, net zoals dit het geval is voor 
de ovenge Vlaamse en Waalse provincies 

Het arrondissement Brussel-Hoofdstad valt 
buiten de provinciale indeling De provinciale 
bevoegdheden worden er toegewezen aan 
de Brusselse strukturen de plaatsgebonden 
aangelegenheden zijn voor het hoofdstede
lijk gewest, onderwijs, kuituur en de per
soonsgebonden aangelegenheden voor de 
gemeenschapskommissies (Vlaamse GC, 
Franse GC of Gemeenschappelijke GO naar
gelang het geval) Brussel krijgt wel nog een 
goeverneur (voor ordehandhaving e d) en 
een vice-goeverneur voor het toezicht op de 
naleving van de taalwetgeving (zie verder) 

Hoe worden in Brussel die provinciale 
bevoegdheden gefinancierd '' Het hoofdste
delijk gewest vestigt en int de provinciale 
belastingen, hoofdzakelijk opcentiemen op 
de onroerende voorheffing Voor de financie
ring van de provinciale persoonsgebonden 
materies, kuituur en het ondenwijs kent het 
een dotatie toe aan de VGC, de FGG of de 
GGC al naar gelang het geval Voor de bi-
kommunautaire aangelegenheden wordt 
deze dotatie bepaald op basis van de huidige 
uitgaven Voor het provinciaal onderwijs zal 
de verdeling N-F tot 1995 gebeuren op basis 
van 55%N - 45% F, en vanaf 1996 op basis 
van de leerlingenaantallen (38%N - 62% F) 
Voor de uni-kommunautaire kulturele en de 
persoonsgebonden aangelegenheden zal de 
verdeling 20% N - 80% F zijn 

TAALTOEZICHT 
De splitsing van de provincie Brabant heeft 

ook gevolgen voor de toepassing van de 
taalwetgeving in dit land Tot nu toe had de 
vice-goeverneur van Brabant immers als op
dracht te waken op de naleving van de 
taalwetten in de Brabantse gemeenten Door 
de splitsing van de provincie wordt ook de 

specifieke toezichtsfunktie van de vice-goe
verneur gesplitst 

In Vlaams-Brabant komt er een adjunkt van 
de goeverneur die moet toezien op de nale
ving van de taalwetgeving m de zes Vlaamse 
randgemeenten rond Brussel (Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, 
Wemmei, Wezembeek-Oppem) waartaalfaci-
liteiten voor Franstalige inwoners bestaan 

Voor de 19 Brusselse gemeenten die twee
talig zijn komt er een vice-goeverneur met 
dezelfde opdracht 

In Waals-Brabant komt er geen adjunkt of 
vice-goeverneur omdat er geen gemeenten 
met een speciale taalregeling zijn Deze pro
vincie telt enkel eentalige (Franstalige) ge
meenten Bijgevolg is er geen nood aan 
speciale toezichtsorganen Indien de taalwet
geving daar geschonden wordt kunnen de 
normale voogdijoverheden optreden de 
goeverneur kan de handelingen van de ge-
meenteoverheden die in strijd met de wet zijn 
schorsen, de gewestregering kan deze ver
nietigen 

Je kunt natuurlijk zeggen dat die hele 
redenenng m verband met de adjunkt van de 
goeverneur in Vlaams-Brabant en de vice-
goeverneur in Brussel maar zo zo is In de 
provincies West-en Oost-Vlaanderen, Lim
burg en Henegouwen zijn er ook faciliteiten
gemeenten tenwijl men zich met geroepen 
voelt om daarvoor de funktie van adjunkt of 
vice-goeverneur in die provincies in het leven 
te roepen En sinds de staatshervorming van 
1988 kunnen de gewesten zelf bepalen hoe 
het administratief toezicht op de plaatselijke 
besturen uitgeoefend wordt, ook wat de taal
wetgeving betreft en ook in de faciliteitenge
meenten 

Dit IS korrekt De huidige regeling m het St -
Michielsakkoord heeft daarom ook nooit de 
ambitie gehad om op dat vlak iets aan de 
toepassing van de taalwetgeving te verande
ren De enige betrachting was de gevolgen 
van de splitsing van Brabant voor de funktie 
van de vice-goeverneur van Brabant op te 
vangen En wat dat betreft zitten de Vlamin
gen goed De vice-goeverneur van Brussel 
die tweetalig moet zijn, doch van een andere 
taalrol moet zijn dan de goeverneur, kan een 
extra Vlaamse waakhond zijn voor de toepas
sing van de taalwetgeving, de adjunkt van de 
goeverneur van Vlaams-Brabant die tevens 
tweetalig moet zijn, moet als ambtenaar van 
een Vlaamse provincie een Vlaming zijn en 
kan op die manier een oogje in het zeil 
houden op de vaak frankofone gemeentebe
sturen in de randgemeenten [> 
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Om het prentje te vervolledigen vermelden 
we dat bovendien de rol van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht versterkt wordt. Daar 
waar deze kommissie tot nu toe enkel advie
zen kan verstrekken inzake taalklachten e.d., 
krijgt ze vanaf nu meer armslag: ze krijgt een 
ombüdsfunktle en kan zelf optreden in de 
plaats van onwillige gemeentebesturen en op 
kosten van deze besturen in alle faciliteiten
gemeenten (dit zijn de taalgrensgemeenten, 
de zes Vlaamse randgemeenten rond Brus
sel, de gemeenten uit het Duitse taalgebied 
met faciliteiten voor Franstaligen en de ge
meenten uit het Malmedyse met faciliteiten 
voor Duitstaligen) en in de 19 Brusselse 
gemeenten. 

BRUSSEL-HALLE-
VILVOORDE 

In tegenstelling tot de verkiezingen voor de 
raden wordt voor de federale kamen/erkiezin-
gen het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde niet gesplitst. Er zullen dus nog 
steeds Franstalige lijsten ingediend worden 
voor heel het arrondissement, wat betekent 
dat voor de Kamer de Franstalige inwoners in 
Vlaams-Brabant nog steeds een uitwijkmoge-
lijkheid hebben. Dit is een status quo dus ten 
opzichte van de huidige toestand, maar toch 
een negatief punt. Op dat vlak waren de 
ven/vachtingen hoger gestemd. 

Daarom diende de VU in het parlement een 
amendement in op het voorliggende wets
voorstel om die splitsing toch nog te beko
men. We zijn benieuwd hoe de andere 
Vlaamse partijen zullen reageren. 

Een troost is alvast dat de kieskantons in 
Brussel-Halle-Vilvoorde herschikt zullen wor
den, zodat ze voortaan alleen zullen bestaan 
uit gemeenten met hetzelfde taairegime. In 
het verleden werden nogal eens vaak in één 
kieskanton uitsluitend Vlaamse gemeenten 
samengevoegd met tweetalige Brusselse ge
meenten en met faciliteitengemeenten, zodat 
de hele verkiezingsadministratie tweetalig 
moest zijn. Dit is voortaan afgelopen. 

NIET-INMENGING 
Het Vlaams Tienpuntenprogramma eiste 

dat de Franstaligen zouden aanvaarden zich 
niet te mengen in andermans aangelegenhe
den en op andermans grondgebied. Dit be
ginsel van niet-inmenging vormt immers één 
van de grondslagen van een fatsoenlijke 
federale ordening. In het politiek akkoord dat 
het St.-Michielsakkoord toch is wordt dit niet 
met zoveel woorden bevestigd. 

Het wordt wel min of meer in de praktijk 
omgezet door het aktief en passief stemrecht 
en de wijze van samenstelling van de Senaat, 
de raden en de deelstaatregeringen te kop
pelen aan het territorialiteitsbeginsel. In de 

De provincie Brabant wordt gespiitst. 
Maar voor de vericiezingen voor de 
federale lomerverldezingen wordt het 
Iciesarrondissement Brussel-Halie-
Vilvoorde vreemd genoeg niet ge-
splits. De VU diende in het parlement 
een amendement in om deze scha-
duwvlek alsnog weg te gommen. 

(foto WIJ) 

eerste aflevering van deze reeks hebben we 
dit uitvoerig uit de doeken gedaan. 

We mogen ook niet vergeten dat de Raad 
van State en het Arbitragehof in verschillende 
arresten reeds meermaals gezegd hebben 
dat de territorialiteit en de niet-inmenging de 
basis vormen van de Belgische staatshervor
ming, zonder dat dit met zoveel woorden in 
de Grondwet moet staan. De huidige grond
wetsartikels bieden reeds voldoende houvast 
voor deze stelling. Zo werden pogingen van 
de Franse gemeenschap om bij dekreet haar 
bevoegdheden uit te breiden tot de Franstali
gen in Vlaanderen door het Arbitragehof als 
ongrondwettelijk van de hand gedaan. 

Wanneer nu het niet-inmengingsbeginsel 
als een nieuwe wettekst in de Grondwet zou 
opgenomen worden, zou men dit kunnen 
interpreteren als iets nieuws, een toevoeging, 
iets wat vroeger niet gold. Want waarom moet 
men anders een nieuw artikel invoeren, als dit 
beginsel reeds in vroegere artikels ven/at zit. 
Waarmee meteen de hele rechtspraak van 
bovenvermelde rechtskolleges naar de prul-
lenmand zou venn/ezen worden. 

Voor deze dode mus zouden de Vlamingen 
dan waarschijnlijk een prijs moeten betalen, 
want het is ondenkbaar dat de Franstaligen 
deze simbolische politieke daad zo maar 
over zich heen zouden laten gaan. Hiermee is 
meteen het belang van de erkenning van dit 
principe aangegeven: juridisch stelt het niet 
veel voor, politiek betekent het voor de Frans
taligen het begraven van de kommunautalre 
strijdbijl in Vlaams-Brabant en Voeren. 

EUROPESE ZETELS 
Een rechtvaardige Europese zetelverdeling 

heeft een sterke demokratische waarde: alle 
inwoners van de federale staat moeten even
waardig vertegenwoordigd zijn in het Euro
pees parlement. Ieders stem is evenveel 
waard. Zo'n zetelverdeling toont ook aan de 
buitenwereld hoe een federale staat om
springt met zijn deelstaten: zijn ze evenwaar
dig en krijgen ze eenzelfde plaats onder de 
zon, of acht men het ene landsdeel belangrij
ker dan het andere ? 

Daarom bepaalt het St.-Michielsakkoord 
dat de Belgische zetels in het Europees 
parlement aan de gemeenschappen toege
kend worden in verhouding tot de bevol
kingscijfers. Dit houdt in dat van de 24 zetels 
er 14 naar de Vlaamse gemeenschap gaan 
en 10 naar de Franse gemeenschap. Indien 
er een Belgische zetel bijkomt, wat het geval 
is bij de eerstvolgende Europese verkiezin
gen, gaat hij naar de Duitstaligen. 

Binnen de Vlaamse beweging hoor je wel 
eens pleidooien voor een 15N-9F-verdeling, 
eventueel aangevuld met één Duitstalige ze
tel. Men baseert zich hiervoor op de verkie
zingsuitslag van de Europese verkiezingen 
van 1989, toen 62% van de Belgen op Vlaam
se lijsten gestemd heeft, en 38% op Franstali
ge. Deze berekeningen gaan wel voorbij aan 
het feit dat heel wat Franstalige Brusselaars 
op Vlaamse lijsten gestemd hebben (in Brus
sel kan men kiezen tussen Vlaamse of Frans
talige lijsten) omwille van de naambekend
heid van figuren zoals De Clercq, Tindemans 
en Tobback, daar waar de Franstalige partij
en eigenlijk enkel Happart in stelling brach
ten. Met andere woorden, bij de volgende 
Europese verkiezingen kunnen de verhou
dingen volledig anders liggen. 

Het argument van de verkiezingsuitslag 
kan trouwens als een boemerang op de 
Vlaamse hoofden terecht komen: met de 
uitslag van de verkiezingen voor de Brussel
se hoofdstedelijke raad in de hand beweren 
de Franstaligen dat er in Brussel slechts 15% 
Vlamingen wonen en 85% Franstaligen. La
ten we dus maar de bevolkingcijfers hante
ren. 

PVS 

VOLGENDE WEEK: 
Groene en Vlaamse 
supplementen 
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SAMENLEVING 

VAN ZAHE BELGEN EN 
KRIMINELE MIGRANTEN 

O
VER de vooroordelen van de 
Belgen tegenover de migran
ten, werd de jongste jaren al 
een en ander gepubliceerd. 
Onderzoek over de vooroorde
len van migranten over Belgen 
werd ook al verricht. Nieuw is 
dat deze wederzijdse vooroor
delen én hun ontzenuwing in 
een brochure gegoten werden 
die opgesteld is in een bevatte

lijke taal. De Nederlands-Franstalige brochu
re van Anciaux oogt mooi, en is inderdaad 
met kennis van zaken geschreven. Men 
merkt bovendien dat de samenstellers moei
te gedaan hebben om een zo eenvoudig 
mogelijke taal te gebruiken. We vermoeden 
dat de inbreng van Guido Fonteyn hier voor 
iets tussen zit. In de kolofon staat te lezen 
dat deze Standaard-joernalist bedankt wordt 
voor zijn assistentie bij de totstandkoming 
van de brochure. Fonteyn, de eerste lau
reaat van de Persprijs die Paula D'Hondt in 
het leven riep, is een Vlaamse Brusselaar en 
een grote kenner van migranten- en integra
tievraagstukken in de hoofdstad en daarbui
ten. 

Met zijn initiatief wil Vic Anciaux bijdragen 
tot meer menselijkheid in de samenleving. 
De bewogen staatssekretaris gaat zelfs nog 
een stap verder: hij bezorgde de vooroor-
delenbrochure persoonlijk aan de mensen 
die vooral en voortdurend wonen en leven 
in plurikulturele buurten. Anciaux en zijn me
dewerkers deelden de brochure van deur 
tot deur uit in Sint-Gillis, Schaarbeek, Sint-
Joost-ten-Node, Anderlecht en Sint-Jans-
Molenbeek. Bovendien plant hij hoorzittin
gen voor de mensen die de brochure gekre
gen en gelezen hebben. 

RACISTISCH 
Het eerste vooroordeel dat migranten 

over „Belgen" koesteren luidt: De Vlamin
gen zijn wel erg racistisch: zij aanvaarden 
niet dat wij geen Nederlands spreken. Dit 
vooroordeel wordt ontkracht door te venwij-
zen naar de verfransing van Brussel, de 
Brabantse stad die ooit volledig Nederlands
talig was. Onwillekeurig gaan sommige Vla
mingen de Franssprekende migrant identifi
ceren met de Franstalige bevolking in de 
hoofdstad en het vijandbeeld dat ze ervan 
hebben, zegt de brochure. 

Vic Anciaux deelde eigenhandig brochures over de wederzijdse vooroordelen 
tussen migranten en Belgen uit in de Brusselse koncentratiebuurten. (foto vum) 

Het is onzinnig om van een migrant te 
Brussel te verwachten dat hij of zij onmid
dellijk het Nederlands beheerst, maar an
derzijds is het wel redelijk om aan migran
ten te vragen dat zij het Nederlands, ook in 
Brussel, zouden aanleren. De brochure 
geeft drie redenen waarom kennis van het 

Staatssekretaris voor het hoofd
stedelijk gewest Wc Anc/aux stel
de een brochure voor over de 
vooroordelen die migranten en 
Belgen tegenover elkaar koeste
ren. Anciaux en zijn medewer
kers trachtten deze wederzijdse 
vooroordelen te ontzenuwen. Ze 
gingen in enkele Brusselse kon-
centratiewijken zelfs van deur tot 
deur om de brochure uit te delen 
en hun boodschap te verkondi
gen. 

Nederlands in het belang is van de migrant • 
ten eerste is de kennis van de streektaal 
noodzakelijk voor de integratie. De samen
stellers beseffen dat de streektaal in Brussel 
overwegend Frans is, maar ze wijzen erop 
dat ook het Nederlands door een belangrij

ke groep inwoners gebruikt wordt, en dat 
enkele honderdduizenden Vlamingen dage
lijks in Brussel werken. Hiermee hangt de 
tweede reden samen: kennis van het Ne
derlands verhoogt de kansen op de ar
beidsmarkt En tenslotte is de tweetaligheid 
belangrijk voor iemands positie op de socia
le ladder. Men krijgt meer aanzien. 

De migranten koesteren volgens de bro
chure nog zes andere vooroordelen tegen 
de Belgen. Een bloemlezing: Westerse 
vrouwen hebben geen zelfrespekt, en kle
den zich uitdagend: De Belgische politie is 
racistisch: Alle Belgen zijn zatlappen; De 
Belgen hechten aan hun familie weinig be
lang; De Belgische eigenaars zijn racistisch. 
Zij verhuren niet aan kroostrijke migranten
gezinnen ; Belgen zijn los van zeden. Echt
scheidingen zijn bij hen gemakkelijk en ge
woon. 

U bent misschien geschokt door de onzin 
die migranten over ons denken. Maar een 
belangrijke groep Belgen heeft van de mi
granten ook een nogal vertekend beeld. De 
brochure van Vic Anciaux vermeldt even
goed zeven vooroordelen van Belgen over 
migranten. Dit aantal Belgische vooroorde
len over migranten lijkt vooral gekozen om
wille van de simmetrie met de zeven voor-
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SAMENLEVING 

oordelen van migranten over Belgen, w/ant 
in het verleden werd er o m door toenmalig 
Vlaams minister Lenssens (CVP) al een bro
chure gepatroneerd die twintig vooroorde
len van Vlamingen over migranten opsom
de 

Maar goed De „Belgische vooroordelen" 
uit de brochure van Anciaux luiden Nie
mand heeft ze gevraagd om hier te komen 
werken, Ze willen zich met aanpassen Ze 
moeten maar Belg worden, Het zijn alle
maal kriminelen, Migrantenvrouwen hebben 
mets te zeggen, Waar ze samenhokken ver
loedert de buurt, Ze zip zo vreselijk agres
sief. Ze zijn allemaal dom 

ARMOEDE 
Natuurlijk is dit allemaal onwaar, of min

stens schromelijk overdreven Ten eerste 
werden de migranten wel gevraagd om hier 
te komen werken Ten tweede beginnen 
migranten wel meer en meer onze levens

gewoonten aan te nemen Ten derde be
staat er wel een verband tussen armoede 
en kriminaliteit, en met tussen vreemdelin
gen en kriminaliteit Ten vierde bestaat er 
ook een verband tussen armoede en verloe
dering, en geen verband tussen vreemde
ling en verloedering Ten vijfde zijn meer en 
meer migrantenvrouwen die in onze maat
schappij leven, langzaam bezig het traditio
nele rollenpatroon te verlaten Ten zesde 
heeft het beeld van de agressiviteit van de 
migrantenjongeren vooral te maken met de 
impulsiviteit die de jeugd eigen is, met het 
feit dat ze om tal van redenen (te kleine 
behuizing omwille van armoede bvb) meer 
op straat leven, en met het feit dat ze duide
lijk als groep herkenbaar zijn Ten zevende 
wordt het vooroordeel van de domheid van 
migranten verklaard door tal van faktoren 
als kulturele verschillen, verschillen in vrije
tijdsbesteding, taalkennis, een gebrek aan 
stimulansen vanwege de ouders, de ongun 
stige levensomstandigheden, een verschil
lende tijdsbeleving, etc 

Andere bestaande vooroordelen van Bel
gen over migranten, die Anciaux met ver
meldt, betreffen o a de toevloed van vreem
delingen in België, hun reusachtige kroo-
strijkdom, hun ingesteldheid om overal van 
te profiteren (werkloosheidsuitkeringen, 
OCMW, kinderbijslag, ), de onverdraagza
me godsdienst die de islam is, de onver
enigbaarheid van de moslimkultuur met 
onze kuituur. 

Er IS nog heel wat werk aan de winkel 
voor de ,,wereldverbeteraars" van het slag 
van Vic Anciaux Als de Brusselse staatsse-
kretaris er al in slaagt enkele van de voor
oordelen van migranten en Belgen die in 
zijn brochure vermeld zijn hier en daar te 
milderen of weg te nemen, dan heeft hij al 
heel wat bereikt 

(Pdj) 

- De brochure „Migranten over Belgen/Belgen 
over migranten" is verkrijgbaar op het kabinet 
van Vic Anciaux, Louizalaan 106, 1050 Brussel 
(02/646.33.50). 

BEELDSPRAAK 
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VLAAMSE AMBTENAREN 
EN HUN STATUUT 

E
EN van de kernbegrippen in het 
nieuwe ambtenarenstatuut is on
getwijfeld de „responsabilise-
ring" (stimulering van de eigen 
verantwoordelijkheid, red.) van 
de ambtenaar. De bevoegdheid 
inzake werking, personeels- en 
budgettair beheer wordt toege
wezen aan de topambtenaren en 
in het statuut verankerd. Terecht 
wordt uitgegaan van de redene

ring dat de verantwoordelijke ambtenaar zelf 
het best geplaatst is om de diensten beter 
te laten draaien. Deze ressponsabilisering 
werkt door tot in het evaluatiesisteem en de 
tuchtregeling. Daar waar tot nu toe heel wat 
paritaire organen beslissingsbevoegdheid 
hadden in deze materie wordt nu de eind
beslissing bij de bevoegde ambtenaar ge
legd. 

Zowel de Kommissie van Beroep als de 
Raad van Beroep zien hun bevoegdheid 
beperkt tot die van een adviserend orgaan. 

EVALUATIESISTEEM 
Het door de regering voorgestelde nieu

we evaluatiesisteem behoort ongetwijfeld tot 
de meest revolutionaire vernieuwingen van 
het statuut. 

Daar waar het bestaande beoordelings-
sisteem reeds lang totaal onwerkzaam is 
gebleken als gevolg van de loodzware be
roepsprocedure (waardoor heel wat chefs 
hun ondergeschikten bijna nooit een andere 
beoordeling dan „zeer goed" durfden te 
geven), wordt nu een sisteem uitgewerkt dat 
uitgaat van een dialoog tussen beoorde
laars [evaluatoren) en beoordeelde {geëva
lueerde). 

In het nieuwe beoordelingssisteem, ver
plicht voor alle ambtenaren van hoog tot 
laag, wordt uitgegaan van op voorhand ge
formuleerde doelstellingen en evaluatieknte-
ria. Jaarlijks wordt het funktioneren van elk 
individueel ambtenaar getoetst aan deze kri-
teria. De betrokken ambtenaar wordt dan 
beoordeeld in een beschrijvende evaluatie 
zonder eindskore, tenzij door de evalutato-
ren zijn funktioneren als onvoldoende wordt 
beschouwd. 

Enkel tegen een ,,onvoldoende" kan er 
door de ambtenaar nog in beroep gegaan 
worden. Na advies door de Kommissie van 
Beroep wordt dan door de bevoegde amb
tenaar een eindbeslissing genomen. Twee 
jaar na mekaar een onvoldoende leidt tot 
ambtshalve ontslag. 

De Vlaamse minister van Ambte
narenzaken is er dan toch nog In 
geslaagd een volledig nieuw sta
tuut voor de ambtenaren van de 
Vlaamse administratie uit zijn 
hoed te toveren. En dit nieuwe 
statuut mag best revolutionair 
genoemd worden. Het sluit zeer 
nauw aan bij de doelstellingen 
die de Vlaamse regering zichzelf 
had gesteld in het regeerakkoord 
van januari '92: kwaliteitsgerich
te en efficiënte dienstveriening 
en beleidsvoorbereiding dienen 
sleutelopdrachten te zijn van de 
Vlaamse administratie. 
Maar wat is er dan zo nieuw aan 
het statuut, waarin verschilt het 
nieuwe statuut van het in 1937 
door de toenmalige koninklijke 
kommissaris voor ambtenarenza
ken Camu uitgedachte statuut? 
En zal dit nieuwe statuut de ver
stikkende bureaukratle In de 
Vlaamse openbare diensten ein
delijk breken ? Zal dit nu het tijd
perk inluiden van de klantgerich
te overheidsadministratie? En is 
de realisatie van dit nieuwe sta
tuut wel haalbaar ? Zijn de ambte
naren er klaar voor en zijn de 
financiën wel voorhanden ? 

Vanzelfsprekend staat of valt het welsla
gen van dit evaluatiesisteem met de objekti-
viteit waarmee het wordt uitgevoerd. Om de 
omstandigheden voor een objektieve evalu-
taite te kreëren, voorziet het nieuwe statuut 
in een beoordeling door 2 evaluatoren voor 
de ambtenaren van het hoogste niveau, en 
door 3 evaluatoren voor de overige ambte
naren. 

Een ander aspekt dat het al dan met 
welslagen van dit sisteem zal beïnvloeden is 
ongetwijfeld de nauwgezetheid waarmee de 
overeengekomen doelstellingen en evalua-
tiekriteria zullen omschreven worden. In 
deze louter beschrijvende evaluatie zal men 
er moeten over waken doelstellingen en kn-
teria te formuleren, en indien nodig te her
formuleren, die voor zo weinig mogelijk in
terpretatie vatbaar zijn. 
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SOCIAAL 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

Wilfried Martens vrijuit 
Een j j j r nadal hij de Welsnial verliel. praal Wiltned 

Manens opnieuw \njuil over poliliek De neerlag van 
een urenlange babbel o\er zi|n Europese hoop en zijn 

Belgische ontgoochelingen, deze week in Knack 

Werk in Vlaanderen 
Vonge week begonnen, deze week afgerond het 

dossier omtrent werk, het alsmaar schaarser wordende 
goed De begeleiding \an werklozen, de vcrlrek-

bemiddeling ol outplacement, hel koppensnellen, de 
miskenning van vijltigplussers komen ter afsluiting 

aan b(xl, deze week in Knack 

Waterloo 
Frankrijk maakt zich op soor parlemenis-verkiezingen 

en stemt v njwel zeker soor "anderen en beteren" 
Waarom acht de kiezer de hnkse meerderheid ver>leten 

en gaat president Mitterand een tweede cohabitation 
met rechts tegemoet' Uitleg, deze week in Knack 

Over Antwerpen '93 
Knstien Hemnieiechts, Luc Deleu. Robhe De Hert, 
Vic Gentils, Anlje De Boeck Fred Ber\ oets en Jos 
Van Immerseel Zeven ponretten van Antwerpse 
kunstenaars uit veiMbillende disciplines en van 

vePihillende generaties Ze praten over hun stad, 
deze vieek in Weekend Knack 

En verder 
Jcan-Pieire Van Rossem op de koiiel - Wat is er met 

Wiv ma Demeesler' Philips en andere ontslagbmnnen 
- De geboorte v an hel Vlaamse landschap en de mens 

m de sieenlijd - Rlozixil Alain Finkielkraut over 
Europa - De rol van de kerken in hel Rwandese konllikl 
- Klassiek toneel over hedendaagse tema's- Interview 

Hans-Pelei LehnholTvan FC Antwerp 

Met in bijlage 

TALENT 
de betere 

personeelsaanbiedingen 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (Mpag.) 
ELKEWOENSDAt; 

TE KOOP 

De evaluatie vormt het centrale element in 
de werking van het nieuwe statuut. Het 
vormt de grondslag voor bevordering en 
mutatie maar ook voor het verloop van de 
financiële loopbaan. De evaluatie mag ge
rust de achillespees van Vlaamse ambtena
rij nieuwe stijl genoemd worden. Faalt het 
evaluatiesisteem dan is de kans groot dat 
heel de bedoening als een kaartenhuisje 
ineenstort. Er zal dan ook heel wat deskun
digheid en vaardigheid aan de dag gelegd 
moeten worden door de evaluatoren. En 
werkkracht..., want een jaarlijkse doorlich
ting van gans de Vlaamse administratie, die 
verder rijkt dan een simpel „goed, zeer 
goed,,, minder goed", kan niet anders dan 
tijdrovend zijn. Afwachten dus. 

LOON NAAR WERK~ 
De Vlaamse ambtenaren gaan er in ieder 

geval financieel een stuk op vooruit. Boven
op de in het intersektorieel akkoord toege
zegde verhoging van 6% houdt de barema-
herziening in het nieuwe statuut een bijko
mende verhoging van 4,8% in. 

Dit laatste supplement zal echter budget
tair geen meerkost tot gevolg hebben door
dat deze volledig zal gekompenseerd wor
den door de eerstvolgende vijf jaren de 
natuurlijke afvloei slechts gedeeltelijk te ver
vangen. Minder ambtenaren dus, maar be
ter betaald. 

De herziene weddeschalen zijn echter niet 
de enige financiële stimulans voor de effi
ciënt werkende ambtenaren. Het nieuwe 
statuut voert het principe van de funktionele 
weddeschaal in. Zo wordt de ambtenaar 
een stuk financiële loopbaan geboden waar
in hij kan evolueren in funktie van geleverde 
prestaties. 

Ook hierin spelen de jaarlijkse beoordelin
gen een centrale rol. Op basis daarvan be
slissen de door het statuut aangewezen isn-
tanties en binnen het door de Vlaamse re
gering daartoe vastgestelde budget, over 
het loonsverloop van het komende jaar. 

Eens te meer blijkt duidelijk hoe belang
rijk die jaarlijkse evaluatie wel is voor de 
ambtenaar, en hoezeer zijn loopbaan wordt 
bepaald door een al dan niet gunstige eva
luatie. 

WITBOEK 
Het sisteem van „glijtijden" wordt behou

den binnen de Vlaamse administratie, maar 
anderzijds zal er ook voor gezorgd worden 
dat de bereikbaarheid van de diensten tus
sen 9 uur en 17 uur wordt verzekerd. Het 
ambitieuze plan Vlaanderen-Europa 2002 
gewaagt in haar bijlage Beter besturen in 
Vlaanderen 2002 zelfs van een bereikbaar
heid vanaf 8u.30 en van een beschikbaar
heid buiten de uren. 

Als kompensatie voor de afschaffing van 
het rekuperatiesisteem en het omstandig-
heidsverlof wordt het aantal jaarlijkse vakan
tiedagen opgetrokken van 24 naar 35 da
gen. In de toekomst zullen de diensten tus
sen kerstdag en Nieuwjaar gesloten blijven. 

Ook de reglementering inzake ziekteverlof 
wordt vereenvoudigd. Het nu jaarlijks opge
bouwde ziektekrediet, wat een aantal mis
bruiken in de hand werkte, wordt afge
schaft. Ook de geneeskundige kontrole bij 
ziekte zal efficiënter georganiseerd worden. 

Dit nieuwe statuut is uiteraard één van de 
vele maatregelen die dienen getroffen te 
worden om de doelstellingen zoals ze in de 
regeringsverklaring zijn geformuleerd te rea
liseren. 

Enkel andere ontwerpen van maatregelen 
vinden we terug in een bijlage bij het door 
de Vlaamse regering gepubliceerde projekt 
Vlaanderen-Europa 2002. Zo zal de admini
stratie tegen eind maart 1994 moeten klaar 
zijn met een Witboek Vereenvoudiging 
waarin voorstellen dienen geformuleerd te 
worden ter verbetering van bestaande re
gels en procedures. 

Een werkgroep dient tegen eind 1993 on
derzocht te hebben welk de mogelijkheden 
zijn van „doorgeefdossier"-sisteem. Zo zou 
het in de toekomst moeten volstaan dat d 
eklant aan één loket zijn gegevens en doku-
menten bezorgt en dat er ven/olgens één 
dossier wordt aangelegd dat aan de betrok
ken diensten wordt doorgegeven. 

Bovendien zou er een sisteem van groene 
info-telefoons, informatieambtenaren en om
budsmannen in de steigers worden gezet. 

SCHAKELS 
Kortom, ook dit statuut kadert in het lo

venswaardige, maar misschien iets té ambi
tieuze projekt om de ven/reemding tussen 
burger en administratie een halt toe te roe
pen. 

Worden er door al die plannen niet te veel 
venwachtingen gekreëerd die, wanneer ze 
niet kunnen ingelost worden, opnieuw frus
traties kweken bij de klanten van de open
bare dienst? 

„Wat we zelf doen, dat doen we beter". 
Tot nu valt er van deze gevleugelde woor
den nog niet 'veel te merken In de werking 
van onze eigen Vlaamse administratie. Het 
nieuw Vlaams ambtenarenstatuut wekt alles
zins de hoop dat een modern hedendaags 
ambtenarenapparaat tot de mogelijkheden 
behoort. Veel zal nu ook afhangen van de 
ambtenaren zelf. 

Een goed geoliede administraite kan 
maar werken met goed gemotiveerde amb
tenaren die de hun toegewezen verantwoor
delijkheid willen dragen. Een ketting Is maar 
zo sterk als zijn zwakste schakel, ook in de 
ambtenarij... 

Joris Glebens 
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WIJ BLIJVEN 

WIJ BLIJVEN 
SCHRIJVEN 

De Ik d/f/f/-poster van verieden week werd 
afgesloten eind februari, ondertussen liepen 
nog iionderden nieuwe namen op het alge
meen selcretariaat binnen. Deze week publi
ceren wij dan ool( een eerste lijst „achter
blijvers". En vergeet niet: er lean nog altijd 
eentje bij... 

Jos Abeel, Wieze • Ene Accou, Diksmuide • Alice Achen, Tollembeek • Viviane Acke, Kortrijk • Ghislain Adams, Steenokkerzeel • Mieke Adriaenssens-De Lobel, 
Geraardsbergen • Omer Adrieaenssens, Geraardsbergen • Roeland Aelbers, Sint-Katelijne-Waver • Martine Aerts, Ternat • Paul Afschrift, Wetteren • Monique 
Ameye, Oostduinkerke • Bert Andries, Vremde • Paul Anseeuw, Koekelare • Jan Antonneau, Winksele • Brecht Arou, Izegem • Salih Asian, Nevele • Luc Augustyn, 
Assebroek • Jozef Auman, Laarne • Manna Avermaete, Antwerpen • Miei Baar, Tongeren • Trees Babyion, Hooglede • Gert Baeke, Lokeren • Napoleon Baele, 
Lovendegem • Jos Baerten, Bilzen • Frans Baetens, Kalmthout • Beatrice Bakareke, Aalst • Monique Balcaen, Wervik • Piet Baickmans, Berg • Leon Balette, 
Heusden-Zolder • R Balza, Kortrijk • Eddy Barbier, Gistel • Frank Bauwens, Kalnnthout • Gerard Beckers, Tessenderio • Peter Becuwe, Alvenngem • Karel 
Beeckman, Zellik • Staf en Annemie Beelen-Vannieuwenborgh, Bellegem • Willy en Madeleine Behaeghel-Windey, Knokke-Heist • Lut Betiiels, Aalst • Bemhard 
Beijens, Vichte • Lea Bekaert, Antwerpen • Katy Beke, Daknam • Guy Bevernage, Moorslede • Evanst Beyls, Zulte • André Blanckaert, Sieidinge • Renata Blondeel, 
Izegem • Kris Boel, Nieuwkerken • Familie Bogaert-Crommelynck, • Mariakerke • Annemie Bogaerts, Brakel • Luk Bogaerts, ünter • Antoinette Bonamie-Meize, 
Waarschoot • Lieve Bonamie, Waarschoot • Renaat Bonamie, Waarschoot • Paul Bonnaerens, Aalst • Roosje Bonsel, Zutendaal • Miet Boon, Nieuwkerken-Waas • 
Guido Boone, Gent • Enk Booy, Gistel • Georges en Margriet Booy-Casteleyn, Gistel • Alfred Borms, Borgerhout • Lode Bossuyt, Kortrijk • Peter Bossuyt, Kortrijk • 
Ivan Bourgeois, Izegem • Kns Bourgeois, Loppem • Hendnka Bovijn, Machelen • Albert Bracke, Borgerhout • Herman Braeken, Wommelgem • Hugo Bral, Melle • 
Jan Bral, Melle • Robrecht Bral, Melle • Lutgard Brentjens, Deurne • Rik Broeckhoven, Kalmthout • Paul Broodhaers, Koningshooikt • Maria Magdalena Brosse, 
Ronse • Hendrik Brutin, Geluwe • Bert Bruyiandt, Ten/uren • José Bruyneel, Izegem • Marteen Bryssinck, Hoboken • Veerie Buerman, Lokeren • Aleydis Buicke, 
Schoten • Ides Buicke, Lapscheure-Damme • Iwein Buicke, Lapscheure-Damme • Siegfried Buicke, Damme • Katelijne Bullynck, Gistel • Georgia Bultynck, Gistel • 
Ene Buyse, Tielt • Jacques Buyse, Izegem • Lieve Buyst, Mariakerke • Gabriella Caers, Zoersel • Martha Camberiain, Wilrijk • Albert Cantaert, Herzele • Francine 
Cantaert, Herzele • Marcel Carpentier, Arendonk • Lena Gaudron, Aalst • Piet Caudron, Brussel • Gino Cauwel, Diegem • Geert Chnstiaen, Koekelare • Anita Claes, 
Hove • Dirk Claes, Ten/uren • Jozef Claeys, Wervik • Katrien Claeys, Nevele • Bea Clement, Ruddervoorde • Gard Clijsters, Neeroeteren • Annemane Cloesen, Sint-
Pieters-Leeuw • Simonne Coenaerts, Kortenberg • Freddie Coenen, Borgloon • Anna Coens, Merelbeke • Bert Collas, Eigenbilzen • André Collet, Heverlee • 
Marleen Colyn, Sint-Niklaas • Herman Cools, Nijlen • Veerie Cooman, Oostende • David Coppens, Burst • Hugo Coppieters, Sinaai-Waas • Hilde Coremans, 
Molenstede-Diest • Irene Cornette, Moere • Raf Cosyns, Lochristi • Herve Coussement, Zulte • Miei Crabbe, Leefdaal • Hendnk Creytens, Izegem • Mieke Croes, 
Mortsel • Simonne Crols, Arendonk • Mare Cuffez, Oostende • Suzanne Cumps, Steenokkerzeel • Felix Cuypers, Tessenderio • Paul Daelemans, Deurne • Pros 
Daneels, Zwijndrecht • Norbert Danhieux, Roosdaal • Rita De Baets-De Beule, Borsbeek • Enk Debakker, Wervik • Gretel Debakker, Wervik • Heidi Debakker, 
Wervik • Georges en Lydie Debbaut, Damme • Jan De Berlangeer, Bnjssel • Claude De Beuckelaere, Veurne • Chantal Deblaere, Oostkamp • Enk en Lucie De 
Bock, Bujumbura (Burundi) • Irene De Boe, Herentals • Liesbet Deboeck, Gnmbergen • Frans De Bondt, Moorsel • Irene De Booser, Merendree • Mieke de 
Brabander, Hoeilaart • Agnes De Brauwer, Aalst • Familie Dame! De Brauwer, Laarne • Lieve De Bruecker, Aalst • Familie Emiel De Bruyker-Gorré, Wetteren • . 
Germaine De Bruyn, Aalst • Peter De Bruyn, Lier • Jef Debruyne, Zele • Ludwma De Cang, Sint-Lievens-Houtem • Familie Willy Decat, Pervijze • Lieve Decavele, 
Kortnjk • Cesar Deceuninck, Ardooie • Jozef Deckers, Hulshout • Myriam Deckers, Hulshout • Christel De Cleir-Roels, Merksem • Enwin De Clercq, Gistel • Joost 
Declercq, Gullegem • Jozef De Cleyn, Hulshout • Gerd De Cock, Herzele • Linda De Cock, Herzele • Frans-Jozef De Coninck, Meldert-Aalst • Annelies Decoster, 
Machelen • Dirk Decoster, Machelen • Els Decoster, Machelen • Geert Decoster, Machelen • Guido Decoster, Machelen • Hugo Decoster, Machelen • Jos Decoster, 
Machelen • Kns Decoster, Machelen • Leo en Gilberte Decoster-Engelen, Turnhout • Lieve Decoster, Machelen • Marijke Decoster, Machelen • Mark Decoster, 
Machelen • Marleen Decoster, Machelen • Raymonde Decoster, Sint-Katelijne-Waver • Annie De Cueninck, Izegem • Canne Decuyper, Vlezenbeek • Anna De 
Decker, Zoersel • Lode De Deken, Boechout • Rik De Deken, Herent • Hilda De Dier, Ternat • Irene De Doncker-Michielsen, Boechout • Marcella De Ganck, Aalst • 
Nieke De Ghent, Kontich • Karel De Goeyse, Haasrode • Piet De Grauwe, Zottegem • Hendnk De Greef, Nossegem • Lisette De Greef, Halle • Manette De Groote, 
Assebroek • Jan De Gryse, Hove • Veerie De Gussem, Izegem-Rumbeke • Hilde De Henau, Sint-Martens-Bodegem • Landa De Hert, Kontich • Mane De Jaeger, 
Herzele • Annemane De Jaegher, Brussel • Roger De Jaegher, Dilbeek • Frans Dejaeghere, Kortrijk • Ghislene De Jonghe, Sint-Niklaas • Ivan De Keere, Knesselare 
• Karin Dekeulener, Kalmthout • Alida De Keyser, Pulderbos • Roza De Klerk, Brasschaat • Danny De Laet, Antwerpen • Miena De Laet, Turnhout • Walter Delanghe, 
Marke • Paula Delbaen-Van Reeth, Schelle • Bart De Leeuw, Roosdaal • Roger Deloof, Zulte • Familie Delrue-Coveliers, Schelle • Remi De Maertelaere, Deinze • Jan 
De Maeyer, Eekio • Manette De Maeyer, Kapelle-op-den-Bos • Feliciaan De Marie, Ternat • Knstiaan De Mars, Wolvertem • Pierre en Francine Demeester-Luyten, 
Antwerpen • Honoré De Mey, Kalken • Willy De Meyer, Zomergem • Paul Demoen, Vosselaar • Raf De Moor, Buizingen • Familie Armand Demuynck, Wommel • 
Viviane De Muynck, Wondelgem • Juul Denayer, Buizingen • Ingnd Dendauw, Ardooie • Louisa De Neve, Aalst • André Depaemelaere, Edegem • Alida De Pauw, 
Aalst • Johan Depestel, Roeselare • Mieke Depestele, Melle • Paul Depestele, Deinze • Josiane De Patter, Moorsel • Leonard Depoorter, EekIo • Hugo De Pot, Aalst 
• André De Praeter, Waarschoot • Familie Charles en Denise Depraetere-Leroy, Evergem • Josselyn Depraetere, Sleidinge • Rita Depreitere, Harelbeke • Rila 
Deprez, Marke • Frans De Prins, Kapelle-op-den-Bos • Victoire De Rammelaere, Tielt • Didier Deramoudt, Nieuwpoort • Inge De Ranter, Hoboken • Sonja De Ranter, 
Hoboken • Ann Dereeper, Bredene • Bernadette Dereeper, Oostende • Frans Dereeper, Koekelare • Robert Dereeper, Koekelare • Chnstiana Derez, Gullegem • 
Canne De Ridder, Hekelgem • Hubert Dendder, Buizingen • Jan De Rijck, Vosselare • Eddy De Rijdt, Hulshout • André en Jaklien De Rocker-Fack, Heusden • Filip 
Deroo, Brussel • Mark Deruytter, Moorslede • Achiel De Ruyver, Laarne • Jozef De Ryck, Pulderbos • Alice De Saegher, Kapellen • Jan De Scheerder, Borgerhout • 
Signet De Schepper, Brussel t Danny De Schrijver, Baardegem • Jean-Mane Deschrijver, Meise • Joanna De Schrijver, Hekelgem • Chris Desmedt, Diegem • 
Raymonda De Smedt, Beveren • Luc De Smet, Kalmthout • Noel Desmet, Ardooie • Henk Dessein, Ledegem • Jan Desseyn, Izegem • Nadine De Stercke, 
Semmerzake • Carl Destoop, Kortrijk • Herman Destoop, Kortnjk • Eddy Detaeye, Wondelgem • Emiel De Valck, Wolvertem • Familie V Devijver-R Van 
Campenhout, Herent • Bart Devillé, Dworp • Hugo Devillé, Dworp • Simonne Devoddere, Gullegem • Gilbert Devnendt, Sourbrodt • Piet Devroe, Jabbeke • Vic De 
Winne-Van Nuffel, Dilbeek • Arthur Dewijn, Moen • An De Wit, Kruibeke • Ene D'Hiet, Mechelen • Omer Dhollander, Zwijndrecht • Denis Dhondt, Kalken • Paul 
D'Hondt, Watou • Willy D'Hooge, Laarne • Jackie D'Hoore, Adegem • Bngitte Diependaele, Zottegem • Maunts Dienck-Duprez, Bellegem • Norbert Dobbelaere, 
Oostende • Leo Doens, Deurie • Els Donekers, Overpelt • Jef Donckers, Overpelt • Marcel Donckers, Lier • Raf Donckers, Overpelt • Toon Donckers, Overpelt • Wim 
Donckers, Overpelt • Lucien Drabbe, Grimbergen • Hugo Draulans, Dessel • Karin Driesen, Dessel • Urbaan Dnljeux, Sint-Truiden • Luc Dua, Neerlinter • Luk 
Duboccage, Rumbeke • Roland Dubucquoy, Wielsbeke • Mare Duchateau, Bilzen • Paul Duehateau, Hasselt • Jean-Mane Dumery, Blankenberge • Jan Durnez, 
Bredene • Roza Engelen, Mol • Hilda Engels, Duffel • Roger Engels, Kortrijk • Fred Entbroukx, Boechout • Eduard Evenepoel, Strijtem-Roosdaal • Blanka Everaert, 
Kontich • Peter Everaert, Daknam • Roza Everaert, Nevele • Enk Faes, Kontich • M Faes-Boeykens, Ternat • Julien Fagot, Korbeek-Dijle • R Falkena, 
Beetsersweach (Fryslan) • llda Favos, Herent • Kaat, Klaas en Bram Feryn, Moorslede • Henwig Pollens, Deurne • Fons Franssens, Brussel • Sven Gatz, Brussel • 
Carlos Geeregat, Deinze • Mana Geeroms, Affligem • Walter Georges, Waarschoot • Alex Geraerdts, Bmssel • Jos Geusens, Genk • Raf Geusens, Overpelt • 
Catherine Gheys, Mechelen • Kris Gielens, Winksele • Dirk Gielis, Hoboken • Mileine Gijselings, Aartselaar • Gaby Gilis, Buizingen • Jee Gilles, Overpelt • Vik Gilles, 
Geel • Georgette Goethals, Kalken • Mireille Goethals, Zwevegem • Geert Goossens, Vossem • Dirk en Katelijne Goovaerts-Bauwens, Sint-Pauwels • Erna Govaert, 
Kalken • Jan Govaerts, Wuustwezel • Etienne Gunst, Oostende • Sylvie Gunst, Oostende • Hilde Haeldermans-Suys, Zaventem • Lambert Haeldermans-Suys, 
Zaventem • Maunts Haesevoets, Heers • Mare Harrewijn, Kalmthout • Leen Haus, Ninove • Peter Hausen, Deinze • Jan Hauwaert, Lier • Una Heens, Herselt • Maria 
Hellinekx, Ternat • Denise Hendnekx, Heusden-Zolder • Peter Herboseh, Schoten • Wiske Herbosch, Kontich • Herman Hermans, Arendonk • Victor en Jeanne 
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Hermans-Maes, Arendonk • Magda Heylens, Asse 
• Pieter-Hubert Hindrikx, Meeuwen-Gruitrode • 
Jaak, Yvonne, Hannelore, Kati en Jeroen Hofmans-
Turneer, Buizingen • Rik Hollevoet, Brugge • Elke 
Homans, Zoersel • Gerunde Honnans, Zoersel • 
Lieven Homans, Zoersel • Linda Hoste, Gistel • 
Jotian Houwen, Koekelare • Mare Hulsbosch, 
Moorse! • Chris Huvaere, Tielt • Greet Huyghe, 
Asse • Herman Huysmans, Atfligem • Katrien Huys-
mans, Affligem • Jan Indesteege, Genk • Frank 
Ingelaere, Antwerpen • Hugo en Hella Inghelram-
Vanvaerenbergh, Oostende • Adolf Jacobs, Merk-
sem • Francine Jacops, Lebbeke • Ann Jaeken, 
Linter • Maarten Theo Jans, Pian del Mugnone 
(Firenze) • Willy Jansegers, Moorsel • Nelly Jans
sen, Zutendaal • Anne Janssens, Melsele • Daniel 
Janssens, Wespelaar • Godelieve Janssens, Ber-
chem • Jan Janssens-Cleirbaut, Borgerhout • Mark 
Janssens, Beveren-Waas • Roger Janssens, Beva
ren • Hilde Jaspers, Essen • Rita Joseph, Deerlijk • 
Maria Kempen, Geel • Rik Keyaerts, Jette • Aurele 
Kimpe, Diksmuide • Lieve Kimpe-Vanbavinckhove, 
Diksmuide • René Klerks, Neeroeteren • Jeanne 
Knappenberg, Buizingen • Noel Knockaert, Wervik 
• Hilda Konings, Mopertingen-Bilzen • Dimone 
Koster, 's Gravenvoeren • Jan en Els Kuijpers-Van 
Rijmenant, Lier • Marcel Laenen, Kalmthout • Aley-
dis Lagrou, Zoersel • Yvonne Lambaerts, Hulshout 
• Leo Lambeir, Herent • Rik Lambrecht, Holsbeek • 
Familie Lambrechts-Van Erps, Gent • Marie-Louise 
Lambrechts, Tildonk • An Lampaert, Tielt • Octavia 
Lampaert-De Witte, Tielt • Rosika Lamsens, Roese-
lare • Lili Larsen, Oostende • Leopoldine Leemans, 
Aalst • Enrico Leenknecht, Oostende • Gery Lelieur, 
Harelbeke • Sabine Lenaerts, Kalmthout • Gilbert 
Lepla, Gistel • Marleen Lepla, Ardooie • Jurka 
Lernout, Wervik • Raf Lernout, Wervik • Rosa 
Lernout-Maertens, Wervik • Jos Leyen, Maaseik 

„Dat ik blijf, spreeirt vanzeif. Waarom? Omdat duizenden en duizenden 
Viamingen dat samen met mij doen. Wij biijven omdat je een groep mensen, 
waarmee je jarenlang gevochten hebt, niet verlaat op het moment dat het echte 
verhaal pas begint. In het Nieuwe Vlaanderen willen wij streven naar een open 
en verdraagzame samenleving. Wij zuilen bewijzen dat politiek de meest 
sociale opdracht Is die er bestaat. Wij worden hét laboratorium van nieuw en 
jong gedachtengoed, ongebonden en rebels. Weg van een onrechtvaardig 
verleden en op weg naar een rechtvaardige toekomst. De Volksunie bestaat en 
is niet kapot te krijgen. De Volksunie blijft!" 

Bert Anciaux, Voorzitter. 

Gistel • Mare Mahieu leper • Angèle Manen, Halle-Zoersel • Paulina Marissens, Itterbeek • Geert Marrin, Herent • Franziska Martin, Antwerpen • Louis Massot, 
Mopertingen-Bllzen «'william Massot, Mopertingen-Bilzen • Agnes Maton, Oudenaarde • Omer Matterne, Linter • Tony Matterne, Linter • Denise Mattheus, Gistel • 
Danny Matthys Ternat • Anne Meeus, Dessel • Ludo Meeus, Dessel • Walter Meeus, Dessel • Adolf Meganck, Kalken • Adrienne Meganck, Aalst • Jean-Pierre 
Meganck Kalken • Luc Menu Hoeilaart • Manus Meremans, Dendermonde • Bart Mertens, Turnhout • Marleen Mertens, Arendonk • Paul Mertes, Schilde • Gilbert 
Mestdagti Nevels • Frans Meyers, Maasmechelen • Wim Meyers, Brussel • André Meys, Hofstade • Lutgarde Michaux, Borgloon • Guido Michiels, Kontich • Guy 
Michiels kontich • Filip Michielsen, Brussel • Elke Michielssens, Brugge • Henri Minne, Oostende • Herman Minne, Oostende • Johan Minne, Oostende • Danny 
Minschart Linter • Oscar Missiaen, Sint-Andnes-Brugge • Magda Moens, Buizingen • Maria Moernaut, Wolvertem • Jan Moeyersons, Lippelo • Magda Monu-
Wijters Kalmthout • Jos Moorkens, Lier • Louis Moris, Herent • Jozef Mostmans, Heusden-Zolder • Kris Mulkers, Herk-de-Stad • Georgette Nachtergaele, Sint-
Stevens-Woluwe • Yvan Naesen Oostende • Magda Neels, Gistel • Didier Neirinckx, Buizingen • Jef Nelis, Boechout • Luk Nivelle, Linter • Griet Nolf, Oostduinkerke 
• Heidi Nolf Oostduinkerke • Jef en Leen Nuyens-Wilmsen, Turnhout • Robert Nyssen, Aarschot • Jozef Olaerts, Zutendaal • Lutgarde Olemans, Lokeren • Vera 
Ooms Ham • Sabine Opgenhaffen, Sint-Niklaas • Geert Orgaer, Izegem • Agnes Paepe, Roosdaal • Clemence Pagnaer, Beverst • Emmanuel Pas, 's Gravenwezel • 
Huqo 'Pas 's Gravenwezel • Magdalena Pas-Van Belle, 's Gravenwezel • Lucrèse Pauwels, Gistel • Rik en Lea Pauwels-Van Wiele, Nieuwkerken-Waas • Alex 
Peeters Boechout • Hugo Peeters Dessel • Robert Peeters, Keerbergen • Familie Theo Peeters, Kalmthout • Maria Peirlinck, Aalst • Mare Peirlinekx, Moorsel • Ene 
Persoons Haacht • Luc Petit Lembeek • Richard Piecha, Genk • Peter Platel, Kraainem • Mathieu Plessers, Bilzen-Beverst • André en Maria Popieul-De Vos, 
Knokke-Heist • Paul Poppe Zoersel • Peter Poppe, Zele • Guido Poppelier, Wondelgem • Martha Pouleyn, Alveringem • Jef Proost, Geel • Vic Putzeys, Beverst • 
Raymond Pylyser Veume • Marcel Camille Quintens, Poederlee-Lille • Ronnie Quintens, Heusden-Zolder • Ronny Raes, Ternat • Maria Raets, Kalmthout • 
Ghnstiane Raman' Lede • Magda Ranschaert, Sleldinge • Adolf Rasschaert, Merelbeke • Danny Rassin, Tongeren • Annemie Rastelli, Tervuren • Frank Rastelli, 
Tervuren • Luc Reekmans Brussel • Eduard Renders, Boortmeerbeek • Leo Rigolle, Kortrijk • Roland Rigolle, Bissegem t Arne Robijns, Borgloon • Luk Robijns, 
Borgloon t Jan Rock Linter • Luc Roels, Berlare • Raymond Roels, Destelbergen • Margriet Rommel, Kortrijk • Rita Rondelez, Gistel • Marcel Rossel, Kortnjk • Remy 
Rousseeuw Neerpelt • Chris Roux, Genk • André Royberghs, Berlaar • Christoph Ruys, Belsele • Godfried Ryckboseh, Harelbeke • Wemer, Kris, Bert en Jozefien 
Rymenants-De Wit Mortsel • Ann Ryon, Steenokkerzeel • Gunter Ryon, Steenokkerzeel • Inge Ryon, Steenokkerzeel • Jurgen Ryon, Steenokkerzeel • Kamiel Ryon, 
Steenokkerzeel • Hugo Sacreas Linter • Jelle Saenen, Overpelt • Kim Saenen, Overpelt • Ludo Saenen, Kontich • Geert Sambaer, Kapellen • Christel Samoy, 

Schreurs Zutendaal • Theo Schroyen, Stabroek • Leo Schuurmans, Neerpelt • Steven Segers, Ertvelde • Willy Segers, Dilbeek • Claire Serbruyns, Dendermonde • 
Albertine'servaes Hofstade • Omer Servraneks, Ternat • Dirk Sijmons, Wondelgem • Louisa Smeteoren, Machelen • Nicole Smets, Brussel • Roos Snauwaert, 
Gistel • Bart Sneyders Kalmthout • An Somers, Wilrijk • Simonne Souffriau, Aalst • Kristel Somers, Wilrijk • Jan Spiritus, Linter • Lieve Staelens, Gistel • Simonne 
Stalpaert Aalst • Norben Stans, Deinze • Philippe Stemgée, Middelkerke • Gerard Stevens, Zerkegem • Helga Stevens, Brustem • Frans Steylemans, Meise • 
Marcel en Josée Stijnen-Van Miert, Oud-Turnhout • Frangois Struyfs, Arendonk • Maurice Struys, Linter • Adeline Switsers, Kontich • Staf Swolfs, Linter • Bart 
Symons Sint-Katelijne-Waver • Guido Symons, Zaventem • Jan Symons, Sint-Katelijne-Waver • Maria Synaeve, Tongeren • Johan Tack, Aalst • Klara Tack, Gent • 
Familie Talloen-Vanmassenhove, Oostende • Agnes Temmerman, Kapellen • Hermine Temmerman, Aalst • Filip Theeuwes, Antwerpen • Cyriel Theunis, Heusden-
Zolder • Marie-Louise Thibaut, Kampenhout • Chris Thooft, Buizingen • Eli en Lieve T'Hooft-De Baets, Landegem • Myriam Tistaert, Lennik • Roland 't Joenek, Gistel 
• Georgette Toneau Kortrijk • Willy Toté, Sint-Niklaas • Jos Totté, Kontich • Marie-Christine Troubleyn, Temse t Lobke Tuerlinckx, Langdorp • Mevr Tuerlinckx-
Marien Ungdorp • Tone Tuerlinckx, Langdorp • Wim Tuerlinckx, Langdorp • Mil Uytenhoven, Buizingen • Karel Uyttersprot, Lebbeke • Jeanne Valkaert, Temse • 
Victor Valkeners Beverst-Bilzen • Chris Van Acker, Laarne • Lue Vanaeker, Ardooie • Kristiaan Van Aelst, Deinze • Etienne Vanalme, Kapellen • Guido Vanbelle, Sint-
Pieters-Leeuw «Gerard Van Belleghem, Gistel • Ives Van Belleghem, Gistel • Carlo en Reinilde Van Berghen-Peeters, Dessel • Piet Van Berkel, Rekem-Lanaken • 
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Katleen Vanbesien, Haacht • Lutgart Vanbiervliet Baart, Kortrijk • Walter Vanbiervliet, Kortrijk • Jean Van Biesen, Lebbeke • Karlijne Van Bree, Overpelt • Jozef Van 
Broeck, Beveren • Johan Van Brussel, Boechout • Simonne Van Brussel-Vernimmen, Boechout • Dirk Van Bruysel, Temse • Wilfried Van Bruysel, Temse • Eugeen 
Van Byien, Dessel • Roger Van Bylen, Dessel • Maria Van Canegem, Aalst • Luk Van Cauwenberge, Affligem • Geert Vancrombrugge, Lint • Sven Van Dael, Wilrijk • 
Mia Vandamme, Gistel • Jan Van de Guctit, Roosdaal • Werner Vandelanotte, Destelbergen • Enwin Van Den Bergh, Kontich • Ann Van den Bergtie, Aalst • Karel Van 
den Berghe, Aalst • Rosa Van den Berghe, Kalfort • Paul Van Den Bosch, Sint-Martens-Bodegem • Familie Frans Van Den Bossche-Tuymans • Jan Vanden 
Bossche, Meise • Johan Vandenbrande, Sint-Truiden • Alois Van den Broeck Nijlen • Rene Vanden Broecke, Oudenaarde • Wilfried Van Den Broeck, Asse • Arnold 
Vandenb'roucke, Driekapellen • Hans en Rita Vandenbuicke-Van Woensel, Lint • Veerie Vandenbuicke, Kontich • Nele Vandenbussche, Snaaskerke-Gistel • Jozef 
Vanden Bussche, Ruddervoorde • Lode Vanden Bussche, Ruddervoorde • Geert Van Den Eede, Roosdaal • Linda Van Den Eede, Roosdaal • Mon Van Den Hauwe, 
Kontich • Mare Vandenhende, Ternat • Maria Van Den Hoeck, Kraainem • Maurits Vandenhouten, Overijse • Nand Vanden Kerchove, Sint-Denijs-Westrem • G en 
Lisette Van Den Langenberg-Van De Broek, Essen • Alfons Vandeperre, Voeren • Jozef Vandeperre, Voeren • Mia Vandeperre-Vanuytven, Voeren • Hugo Van de 
Poel, Kontich • Frieda Vandepoele, Gistel • Oda Vandepoele, Veurne • Koen Van Der Auwera, Kontich • Mona Van Der Auwera, Lint • Peter Van Der Auwera, Kontich 
• Wil'fried Van der Auwera, Sint-Genesius-Rode • Maria Vander Bauwhede, Lotenhulle • Albert Vandereycken, Zutendaal • Hector Van Der Eist, Erpe-Mere • Isabelle 
Vanderhoeven Evere • Johan Vanderhoeven, Evere • Dominique Vandermeersch, Melle • Jozef Vandermeulen, Linter • Mane-Rose Vandermeulen, Linter • Yves 
Van Der Mijnsbrugge, Ternat • Wim Van der Steen, Brasschaat • Enwin, Bieke, Griet, Kaat en Lotte Vandervelde-Garcet, Vilvoorde-Peutie • Jeanne Vandervelden 
Muytjens, Tervuren • Lieske Van Dessel, Lier • Enk Van de Velde, Gistel • Margriet Vandevelde, Meulebeke • Monica Van de Velde, Tervuren • Jan en Theresa 
Vandevorst-Mommaerts, Diest • Imelda Van de Walle, Evergem • Ene Van De Weghe, Waarschoot • Dirk Vandeweyer, Lennik • Enk Vandeweyer, Lennik t Jurgen 
Vandeweyer, Lennik • Marijke Vandeweyer, Lennik • Mark Vandeweyer, Lennik • Hildegarde Vandierendonek Zerkegem • Lutgart Vandooren, Brugge • Piet Van 
Droogenbroeck, Erembodegem-Terjoden • Noella Vandyk, Linter • Tony Vandyk, Linter • Bertha Van Eeeke-Deleu, Koksijde • Ann Van Effelterre, Kapellen • Griet 
Van Enis, Lennik • Jo Van Esbroeck, Kalmthout • Mare Van Extergem, Hoeilaart • Pol Vangansewinkel, Overpelt • Inge Van Gelder, Edegem • D Vangermeersch, 
Lint • Erna Van Goethem, Aalst • Van Gompel, Hoboken • Eddy Van Hansebrouck, Gistel • Mane-Josée Vanhaute, Menen • Linda Van Hauwe, Kalken • Victor Van 
Hees, Mol • Wim Van Hees, Mol • Dirk Vanhemeiryck, Brakel • Inge Vanhemeiryck, Brakel • Wim Vanhemeiryck, Brakel • Roos Van Herck, Booischot • Josee Van 
Herwégen, Mortsel • André en Anna Vanheule-Demunter, Kortrijk • Francine Vanheyste, Meise • Elisa Vanhorenbeeck, Hofstade • Mieke Vanhorenbeeck, Herent-
Winksele • Jeanne Van Houdt, Westerio • Annie Vanhoutte-Stuyck, Oostende • Boudewijn Van Hyfte, Waarschoot • Glarisse Van Hyfte, Merendree • Mare Van 
Isterdael, Ternat • Maria Van Keer, Buizingen • Rik Van Kerckhoven, Kontich • Georges Van Leeuwen, Sleidinge • Roger en Josiane Van Loo-Darche, Vossem • Ria 
Van Looveren, Kalmthout • Fernand Van Maele-Segheres, Sint-Michiels • Peter Van Meirhaeghe, Semmerzake • Agnes Van Meirvenne, Nieuwkerken Waas • Josee 
Van Miert, Oud-Turnhout • Magda Van Mulders, Kontich • Georges Van Nerum, Kieldrecht • Honorien Van Nerum, Kieldrecht • Nestor Van Nerum, Kemzeke • 
Helena Van Oeteren, Machelen • Cecile Vanooteghem, De Pinte • Remi en Laura Van Ooteghem-De Langhe, Evergem • Sven Van Ooteghem, Gent • Paul Van 
Ormelingen, Genk • Frans Van Ossel, Opwijk • Bob Van Ouytsel, Lier • Robert Vanoverbeke, Sint-Eloois-Vijve • Luk Van Oytsel, Boechout • Hugo Van Petegem, 
Brussel • Hilde Vanpoucke, Diegem • Guido Van Raemdonck, Nieuwkerken • Julienne Van Raemdonck, Haasdonk • Stefan Van Raendonck, Zandbergen • Maria 
Van Rossem, Aalst • Georges Vanruyssevelt, Brasschaat • Ghislaine Vanschaemelhout, Nossegem • Lisette Van Severen, Oostkamp • Kristine Van Snik, Moorsel • 
Nora Van Stappen, Schoten • Frans Van Suetendael, Wilnjk • Fabian Vanvaerenbergh, Ternat • Irene Van Vaerenbergh, Dilbeek • Roger Van Vlaenderen, Halle • 
Wilfned Van Vlem, Boechout • Patrick Van Waeyenberge, Merchtem • Luc Vanwalleghem, Dessel • Lieve Van Wambeke, Kortrijk • Koen en Mieke Van Wassenhove 
Danneels, Oostkamp «Hilda Van Wilder, Ternat • Luc Van Zandycke, Rumbeke • Remi Velghe, Neerpelt • Louis Verbeiren, Itterbeek • Andre Verbeke, Meulebeke • 
Hem Vert)eke, Merendree • Wim Verbeke, Izegem • Peter Verbiest, Asse • Adelina Vercammen, Berg • Anja Vercauteren, Lint • Augusta Vercauteren, Wijnegem • 
Belina Vercauteren, Duffel • Joanna Verdickt, Sint-Martens-Utem • Peter Verdievel, Oostkamp • Peter Vereecken, Brussel • Dirk Vergauwen, Edegem • Jons 
Vergauwen, leper • Frieda Verhavert, Affligem • Gustaaf Verhavert, Affligem • Adolf Verhelst, Kuurne • Charel Verhelst, Nieuwkerken • Carmen Verheyen, Oostende 

• Dirk Verheyen, Wilrijk • Jason Verheyen, Wilrijk • Viktor Verheyen, Wilrijk • Frans Verhulst, Lebbeke • Karel Verhulst, Lebbeke • Nelly Verhulst, Zwijndrecht • 
Helena Verlaet, Kortenberg • Johan Verliefden, Meise • Geert Verlinden, Muizen • Lieve Verlinden, Koningshooikt • Nancy Verlinden, Koningshooikt • Karl 
Vermaercke, Weelde • Tineke Vermassen, Aalst • Suzy Vermeiren, Overpelt • Rene Vermeulen, Mortsel • Armand Vermeyen, Schilde • Clementine Vermeyen, Geel 
• Georges Veron, Kalfort • Enk Verreyt, Kontich • Ludo Verschaeren, Lint • Eef Verstraete, Oostkamp • Jons en Cecilia Verstraete-Van Wonterghem, Brugge • Stijn 
Verstraete, Oostkamp • Wies Verstraete, Oostkamp • Alfons Vervaet, Kalken • Virginia Vervoert, Lint • Simonne Venwillieen, Zwijndrecht • Hilda Vets, Berlaar • 
Rosette Victor, Ertvelde • Margareta Vincent, Kontich • Gerard Vissers, Overpelt • Noella Vissers, Overpelt • Boudewijn Vlegels, Kieldrecht • Michele Vleminckx, 
Vosselare • Gustaaf Volant, Schoten • Danny Volders-Huysmans, Vorst-Laakdal • Eddy Volders, Ham • Jos Volders-Peys, Vorst-Laakdal • Robert Volders, Landen • 
Erna Vonck, Aalst • Veerie Vonck, Moorsel • Victor en Leopoldine Vonck Leemans, Bambrugge • Michaella Vrancken, Borgerhout • Lode Vranken, Kessel Lo • 

René Vyncke, Gullegem • Omar Waegeman, Wem 
mei • Hugo Waes, Brugge • Victor Walpot, 's 
Gravenvoeren • Familie Walscharts, Merksem • 
Bart Weekers, Riemst • Hilde Weidt, Heusden 
Zolder • William West, Ertvelde • Ralf Weymans, 
Mere • Max Wildiers, Sint-Job in-'t-Goor • Rosa 
Willem, Sint-Andnes-Brugge • Dirk Willems, Gistel • 
Jan Willems, Kraainem • Mana Willems, Hekelgem 
• Piet Willems, Mortsel • Laurent Jozef Willox, Lede 
• Hilde Wilson, Dworp • Arnold Winder, Neerpelt • 
Ann Wouters, Tildonk • Hubert Wouters, Tildonk • 
Rik Wouters, Lommei 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /5 

DE DUITSE LANDEN (2) 
IN BELGIË 

Nog steeds wonen heel wat Duitsers buiten 
het officiële Duitsland. Om te beginnen: in 
België. 

VERFRANSING 
ZACHTJES VERDER 

In geen enkel van België's parlementen en 
in geen enl<ele van zijn kranten wordt het 
vermeld of toegegeven en toch is het de 
waarheid; het Duitse Oosten van België heeft 
te lijden onder sluipende verfransing. Wie 
goed oplet haalt voorbeelden hiervan uit 
onschuldig lijkende berichten. 

In april maakt de fusiegemeente Lontzen 
haar jaarbericht over 1990 openbaar. Daarin 
staat te lezen dat in de gemeenteschool van 
het dorp Herbesthal (vroeger een belangrijk 
spoorwegstation) de Franse taal overheerst: 
78 F tegenover 61 D in de lagere school; bij 
de kleuters is het zelfs 42 tegen 29. 

In juni antwoordt minister Wathelet (PSC) 
op een vraag van VU-senator Valkeniers dat 
een koninklijk besluit tot bepaling van de 
eisen inzake taalkennis en tot regeling van 
taaleksamens voor kandidaat-gerec/ïtedeur-
waarders „voorbereid wordt". 

Tot dan toe - en allicht tot op heden -
voeren de gerechtelijke deurwaarders in taal
gemengde kantons, officieel dus ook in het 

NIEUWE KAART 
Carto, gespecialiseerd in het aanma

ken van landkaarten en plattegronden, 
heeft een nieuwe kaart van België na het 
St.- Michielsakkoord uitgegeven. Deze 
nieuwe kaart is ingekleurd per regio: 
Vlaanderen in het oranje, Wallonië in het 
groen, het Brussels Hoofdstedelijk ge
west in het geel, Duits-Oost-België ge
streept. 

Op deze kaart staan eveneens de 589 
gemeenten en hun grenzen en in een 
kleinere letter de vroegere gemeenten 
aangegeven. Een namenregister van 
meer dan 3.000 plaatsnamen met hun 
postnummer staat naast de kaart. 

De kaart meet 70 x 95cm en kost 
230fr. -I- 35fr.verzendingskosten. Te be
stellen bij Carto, Gaucheretstr. 139, 
1210 Brussel op p.r. 000-0441659-18. 

In het Duitse Oosten van België sluipt de verfransing verder. Smelt het Duits 
bewustzijn er als sneeuw voor de zon, of is het tij nog te keren ? 

kanton Eupen, hun ambt uit, zonder dat zij 
hoeven te bewijzen dat zij meer dan één taal 
(het Frans) kennen. Dit spijts het bestaan van 
een wet uit 15 juni 1935 (sic). 

In oktober wordt met veel eerbetoon Jean 
Nyssen uitgewuifd, stichter en voorzitter van 
„les beaux spectacles frangais" te Eupen. 
Deze uit Lontzen geboortige franskiljon wordt 
door burgemeester (en PRL-senator) Evers 
geprezen omdat hij aan de Duitstaligen (sic) 
de schoonheid van de Franse kuituur ge
openbaard heeft. Anderskleurige politici 
stemmen hiermee in, en ook een kabinetsad
viseur van de „Communauté Frangaise". Het 
feest wordt opgeluisterd door de Compagnie 
des Galeries, het Rideau de Bruxelles en het 
Theatre du Gymnase. 

VAN DUITSERS NAAR 
DUITSTALIGEN 

Tenslotte zorgt PSC-volksvertegenwoordi-
ger en zodoende lid van de Waalse Gewest
raad Albert Gehlen voor een lichte deining, 
wanneer hij op 21 oktober, bij de opening van 
het nieuwe parlementsjaar 1992-1993, pro
testeert tegen het ontbreken van Duitse tek

sten, die het Waalse Gewest zou moeten 
verschaffen i.v.m. het leefmilieu. 

Een van de belangrijkste voorwaarden op
dat een volksgroep, die politiek of aardrijks
kundig van haar hoofdgroep gescheiden 
leeft, haar identiteit niet zou verliezen, is 
precies het bewustzijn van die band. Deze zal 
des te sterker zijn wanneer ook de hoofd
groep laat voelen dat zij de afgescheiden 
groep niet vergeet en nog steeds als beho
rend tot dezelfde gemeenschap beschouwt. 

In tegenstelling tot de tijdsspanne tussen 
de twee oorlogen - toen de afscheiding nog 
zeer recent was - heeft de Bondsrepubliek 
zich tegenover het buitenlandse „Deutsc-
htum" zo goed als onverschillig opgesteld. 
Men wil zodoende vermijden, van een her
nieuwd streven naar Groot-Duitsland be
schuldigd te worden. De aan hun lot overge
laten Duitsers zijn zich dan in België geleide
lijk ook als „duitstalige Belgen" beginnen 
noemen en zelfs voelen. 

In juni verschijnt een tot leesbaar boek 
omgewerkt doktoraal proefschrift van dr. Car
lo Lejeune over „Die deutsch-belgischen Kul-
tuurbegiehungen 1925-1980. Wege zur euro-
païschen Integration?" 

Een speciale afdeling handelt over het 
Duitse taalgebied in België. Het is niet toeval
lig dat de uit dit gebied afkomstige auteur 
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VOLKEN EN STATEN 

daarop een titel geplaatst heeft in de vorm 
van een vraag (en men lette op de woordkeu
ze) „Die Ostbelgier Auslandsdeutsche 
Oder nicht '" 

DUBBELZINNIG 
EUROPA 

Zoals ze daar in Eupen en Sankt Vith, bij 
ontstentenis van een gezond volkst)ewust-
zi)n, angstvallig „Belgier" willen heten, zo 
zien ze ook reikhalzend uit naar Europa, dat 
hen - naar hun ven/vachting - van die 
moeilijke Duitse identiteit moet verlossen 

Enkele volksbewusten hopen dan weer dat 
de vervaging van de Belgische staatsgrens 
hen opnieuw dichter bij hun natuurlijke groep 
zal brengen 

Het IS dus met tegenovergestelde maar 
toch positieve gevoelens dat in juli de 
„Deutschsprachige Gemeinschaft" officieel 
opgenomen wordt als Europees Gewest (of 
moeten we nu allemaal „regio" zeggen), 
naast Vlaanderen, Wallonië en Brussel en de 
vele anderen (Katalonië, Galicië, de Duitse 
Lander enz) 

TROEBELE POLITIEKE 
TOESTAND 

Spijts alles maakt een aantal Belgische 
Duitsers, zelfs in de aan Wallonië verplichte 
kleurpartijen, zich zorgen over hun politieke 
toekomst, in verband met de nakende staats
hervorming In maart stoot PDB-raadslid 
Palm nog op schouderophalen wanneer hij 
aandringt op een tijdig kontakt met de Vlaam
se en met de Waalse Gemeenschap, alsook 
met (toen nog) formateur Dehaene 

In mei blijken de dne klassieke partijen, en 
zeker ook PDB, het eens te zyn om, los van 
het arrondissement Verviers, twee parle
mentszetels te vragen Ecolo daarentegen wil 
de band met Verviers met verbreken Zolang 
zij deel uitmaken van de Waalse Gewestraad, 
willen allen een Duits arrondissement met het 
oog op de verkiezing van 3 raadsleden 
Bovendien wensen zi] - weer zonder Ecolo 
- 3 zetels in een federale senaat en 1 in het 
Europese parlement 

En, vanzelfsprekend, de teruggave van 
hun bevoegdheid over monumenten en land
schappen In 1988 speelde ze die, zogezegd 

bij vergissing, kwijt Wallonië heeft nooit aan
stalten gemaakt om ze terug te geven 

Begin juli probeert het Waalse Gewest de 
gunst der Duitsers te winnen door in Eupen 
en St Vith gedecentraliseerde diensten onder 
te brengen Daar kunnen de burgers in hun 
eigen taal terecht Zo voelen zij minder duide
lijk dat ZIJ (in het Duits) door Walen bestuurd 
worden En verzwakt hun behoefte om aan te 
dnngen op een Duits Gewest 

In oktober wordt in die streek een opinie
peiling gehouden naar de politieke voorkeur 
De PSC valt op 27,1% (van 33,6 in 1990) en 
de PDB op 13,2% (van 15,3) Al de anderen 
stijgen de PRL haalt 25,5% (van 19,8), de PS 
16,9% (van 16,3) en Ecolo 17,3% (van 15) 
Ecolo wordt dus derde Als men bedenkt dat 
PRL en Ecolo de twee zwakste schakels zijn 
in het volksbewustzijn van de Belgische Duit
sers, dan moeten we wel besluiten dat het 
daarmee met goed gesteld is 

We zouden ook nog over het Sint-Michiel-
sakkoord kunnen handelen, over wat er in 
staat en vooral met in staat met betrekking tot 
Belgie's kleinste Gemeenschap Maar daar
voor wachten we beter totdat de staatsher
vorming echt achter de rug is 

IN OOSTENRIJK 
Het lijkt op een open deurmstampen, over 

Duitsers in Oostenrijk te schrijven Zijn ze dat 
met allemaal' Inderdaad, op een uiterst ge
ringe minderheid Slovenen, Kroaten en Hon
garen na Maar dit is rekenen zonder de 
opportunisten en zonder de sterke anti-natio-
nale stroming in de hele westerse wereld, 
zoals WIJ in de inleiding al betoogden Zich als 
(etnisch, kultureel) Duits bekennen, geldt in 
Oostenrijk tegenwoordig als verdacht neo
nazi ' Racist' Natuurlijk worden er intellek-
tuelen gevonden die de vreemde bestandde
len in de Oostenrijkse samenleving (Honga
ren, Roemenen, Italianen, allerhande Slaven) 
zodanig opblazen dat ze het Duitse bestand
deel met eens meer vermelden 

In het altijd al kosmopolitische Wenen 
bereikt zulke geest zijn toppunt Men verge
lijkt er zich graag met Parijs, maar vergeet dat 
de Parijzenaars er nooit aan denken, te doen 
vergeten dat zij Fransen zijn 

Van zulk Wenen hebben de Duitse inwo
ners van het grensland Karinthie weinig te 
verwachten Wenen hecht veel meer belang 
aan de tevredenheid der Slovenen dan aan 
de - door de recente geschiedenis gegron
de - angst van de Duitsers Het lijkt vreemd 
die vele Duitsers zijn beducht voor die weini
ge Slovenen Toch is het zo De Slovenen 
kunnen steunen op hun eigen volksbewust
zijn, ze worden aktief gesteund door hun 
hoofdgroep en ze staan langs de goede 
kant, die van de overwinnaars na de oorlog 
De Duitse Karinthiers staan uiteraard langs 
de slechte kant, worden door hun eigen 

overheid allesbehalve gesteund en vinden 
buiten Karinthie weinig gehoor 

Wat de Duitse Kannthiers tijdens en na de 
oorlog vanwege Sloveense partizanen heb
ben moeten verdragen, kan wel een nacht-
merne heten honderden burgers, 200 000 
Kroaten, 100 000 Volksduitsers en 12 000 
anti-kommumstische Slovenen „wegge
voerd" Nu komt de kersverse Sloveense 
„minister voor strijders en oorlogsinvaliden" 
naar Oostenrijk, bezoekt partizanengedenk-
tekens en drukt de hoop uit dat de huldiging 
voortaan ook door officiële Karinthische over
heden zal bijgewoond worden 

DUITS PROTEST ~ 
Dat de Slovenen meer financiële staatssuth 

sidies krijgen dan zij krachtens hun verhou
ding in de bevolking (2,7% van alle Kann
thiers) eigenlijk verdienen, kan men vanuit 
demokratische welwillendheid voor de zwak
kere begrijpen Veel is hen echter met ge
noeg In het voorjaar eisen zij o m een 
meervoud van wat hen tot dan toe werd 
gegeven Het is met van aard om hun Duitse 

'Streekgenoten gerust te stellen Vooral met 
omdat de Duits-Kannthische verenigingen 
geen toelagen ontvangen Bovendien eisen 
ze tot ver buiten hun woongebied tweetalige 
plaatsnaamborden 

Merkwaardig genoeg willen zij mets horen 
over Sloveense kleuterscholen Die moeten 
tweetalig blijven 

In ondenwijsminister dr Scholten hebben 
ZIJ een Duitse bondgenoot Die wil het gimna-
sium voor Slovenen uit Karinthie, dat eigenlijk 
al op betwistbare wijze in het eentalige Duitse 
Klagenfurt staat, nu ook voor Slovenen uit de 
republiek toegankelijk maken De RK Kerk 
heeft harerzijds geen oor voor herhaalde 
verzoeken om in een aantal taalgemengde 
parochies, naast de Sloveense ook de Duitse 
taal te hanteren 

Dat alles en nog veel meer leidt op 21 
november tot een grootscheepse Duitse pro-
testbijeenkomst in Klagenfurt 

De meest bedenkelijke gebeurtenis uit het 
verlopen jaar in Oostenrijk is een ogenschijn
lijk onbenullige gebeurtenis 

Slovaken wonen in Oostenrijk met méér en 
met anders dan Turken in Vlaanderen als 
individuen Op 9 juli worden zij niettemin als 
volksgroep officieel erkend door de „Oester-
reichische Nationalrat" Vanzelsprekend tot 
naijver van de talrijke Hongaren in Wenen 

Hier wordt de deur geopend voor echte 
liberalizering Eens dat men de band tussen 
een volksgroep en een door haar traditioneel 
bewoond grondgebied opgeeft, verliest men 
elk houvast om de vrede tussen volkeren te 
handhaven 

Dan kunnen onze franskiljons straks min
derheidsrechten opeisen in Gent en verliezen 
WIJ elk argument om de Brusselse rand bij 
Vlaanderen te houden 

K.J. 
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DE VLAAMSE KUST: 
NIET TE KOOP! 

J
AN LOONES houdt van de kust. 
De belangstelling voor en de initia
tieven ten bate van de kust zitten 
als een rode draad in zijn politieke 
karrière ingewreven. In mei diende 
hij een revolutionair duinendekreet 
in dat de duinen definitief moest 
redden van de algehele verdwij
ning. We vallen met de deur in 
huis. 

WIJ: Hoever staat dit dossier 
nu en wat is prioritair voor het ruimtelijk 
ordeningsbeleid aan de l(ust? 

Jan Loones: „De bescherming van de 
duinen is een absolute proriteit. Het natuur
en kultuurapparaat zijn onmisbaar om een 
leefbaar toerisme in stand te houden. Het 
kultuurapparaat, wat wij bezitten aan kultu-
reel-architekturaal erfgoed, wordt sedert mi
nister Sauwens de bevoegdheid over monu
menten- en landschapszorg heeft, gelukkig-
lijk op een totaal vernieuwende en passen
de wijze beschermd. Initiatieven ter zake 
worden meteen opgevolgd en ondersteund 
door het kabinet 

Wat betreft het natuurkader: met de 
mond wordt in steeds bredere kringen be
toogd dat geen morzel grond meer mag 
verdwijnen, maar de realiteit is minder roos
kleurig. De groengebieden in de gewest
plannen zijn mijns inziens veilig, daan/oor is 
de publieke druk te groot Daarom is het 
voor al wie daadwerkelijk begaan is met de 
natuurbescherming, nodig verder te gaan 
door te ijveren voor de omvorming van 
bouwgrondstukken tot niet-bouwgrond, tot 
natuurgebied. Hien/oor is in de eerste plaats 
wel een inventaris nodig, om te bepalen 
welke gebieden waardevol voor natuur of 
mens zijn. Momenteel werkt een werkgroep 
met de drie partijen van de Vlaamse rege
ring aan de verdere bescherming van de 
duinen en wordt een inventaris van de duin
gebieden opgemaakt Nu is het mijn wens 
dat alle gebieden die op dat plan staan 
onmiddellijk beschermd zijn en dat de nodi
ge beheersmaatregelen uitgewerkt wor
den. " 

WIJ: De uiteindelijke uitvaardiging van 
een „duinendekreet" kan dus nog een 
tijdje op zich laten wachten ? 

Jan Loones: „Nee, in principe kan het 
vlug gaan, voor de zomer zelfs nog. De 
inventaris is trouwens klaar. Maar wat ik een 
beetje vrees is dat men uiteindelijk door het 
dekreet enkel het kader laat bepalen, en de 

uiteindelijke opmaak van de inventaris aan 
de minister overlaat. Op die manier is de 
bescherming niet gewaarborgd, omdat elke 
minister de macht heeft de inventaris naar 
eigen goeddunken te veranderen. " 

WIJ: Als alle voorziene bouwzones 
worden benut wordt de kuststrook een 
grote muur van beton. Nochtans zijn 
kleinschaligheid en behoud van eigen
heid van de badsteden belangrijk. Wat 
kan hier aan gedaan worden ? 

Jan Loones; „Wel, het is juist dat de 
voorziene bouwzones enorm zijn. Het om
vormen van bouwgrond tot natuurgebied, 
zoals ik al stelde, kan dit beletten. Verder 
moet men ook verhinderen dat de bouw
woede zich uitbreidt tot het achterland, want 
daar venvacht ik In de toekomst de echte 
bedreiging. Wat ook nog belangrijk is, is dat 
de bestaande kapaciteit beter wordt benut 

Zondag 21 maart, wanneer de 
lente officieel begint, wandelt de 
VU aan de kust. Een familie-uit
stapje, waarbij de politieke bood
schap echter niet achterwege 
blijft. Van frigo-box-toerisme tot 
duinbeheer, van Franstalige re-
ktame tot gestegen grondprizjen. 
WIJ ging alvast praten met VU-
senator Jan Loones, kustbewo
ner. 

In elk geval moet de verscheidenheid, de 
mozaïek van badsteden, bewaard blijven. 
Het streekeigen karakter van de kust moet 
op de eerste plaats komen te staan. " 

WIJ: Biedt het betrekken van het ach
terland hier niet de mogelijkheid om de 
eigenheid van onze kuststreek mee uit te 
dragen? Kan men daardoor het huidig 
konsumptietoerisme niet vervangen door 
een toerisme van het be-leven ? 

Jan Loones: „Inderdaad, de kuststreek 
en het achterland zijn rijk aan kuitureel-
architekturaal erfgoed. Daarom pleit Ik nog
maals voor de bescherming ervan. Om de 
indruk te vermijden dat onze kust overal en 
allemaal hetzelfde is en de aantrekkings
kracht voor buitenlanders te verhogen, moet 
elke toeristische plaats een eigen imago 
opbouwen. De authenticiteit van het achter
land vereist tevens het bewaren van de eA 

Jan Loones voor de duinen: „De be
scherming van de duinen is een abso
lute prioriteit." (foto wu) 

gen volksgeest De roeping van vooral de 
Westhoek bvb. ligt in de landbouw, kleine 
KMO's en toerisme. Ik ben tegen de indus
triële uitbouw van dat mooie gebied." 

WIJ: Om al deze beleidsobjektieven 
duidelijk te omlijnen is eigenlijk een glo
bale aanpak nodig, een geïntegreerd be
leid voor de ganse kuststrook. Is deze 
globale aanpak realiseerbaar? 

Jan Loones: „Zo'n koördinerende wer
king is inderdaad broodnodig. En ik zie hier 
een belangrijke rol weggelegd voor het 
Vlaams Commissariaat-Generaal voor het 
Toerisme. Ten eerste bepaalt het oprich
tingsdekreet ervan dat dit orgaan deze koör-
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dinerende werking moet vervullen. Ten 
tweede is de samenstelling ervan ideaal: 
negen vertegenwoordigers van de publieke 
(overheids-)sektor en negen participanten 
vanuit de toeristische sektor. De werkelijk
heid is echter helemaal anders. De horeka-
sektor is bvb. niet vertegenwoordigd. Het is 
daarenboven een parastatale waarin de 
Vlaamse Raad niks te zeggen heeft. Ze 
voert een eigen beleid, dat in feite weinig 
koördinerend is." 

WIJ: Naast de kulturele en milieu-as-
pekten is er ook een belangrijk sociaal 
probleem aan de kust. De prijzen van 
bouwgronden en woningen zijn de laatste 
tien jaar meer dan verdubbeld. Welke ge
volgen heeft dat voor de lokale bevol
king? 

Jan Loones: „De prijzen van de bouw
gronden zijn van '84 tot '90 gestegen met 
65%, die van de eensgezinswoningen met 
91%. De gevolgen voor de lokale bevolking 
zijn niet moeilijk te raden: vele kustbewo
ners zullen niet meer in staat zijn een eigen 
woning aan te schaffen. We krijgen hier te 
maken met een tweede Vlaams-Brabant 
fJleer en meer welstellende gepensioneer
den willen aan de kust komen wonen. De 
druk op de prijzen zal blijvend toenemen. 
Hier ligt dus een belangrijke taak wegge
legd voor de overheid." 

WIJ: Teveel nog krijgen we de indruk 
dat de kust een tweetalig gebied is. Is dat 
geen prioritair aandachtspunt? 

Jan Loones: „Het streekeigen karakter 
van de kust moet te zien én te horen zijn. 
Buitenlandse toeristen worden aangetrok
ken door eigenheid en door verscheiden
heid. Onze kust is Vlaams en dat moet 
spreken uit de benamingen, uit de manifes
taties, de folklore, de stoeten, uit alles wat 
de kust aantrekkelijk maakt voor de eigen 
en de buitenlandse gasten. We kunnen 
moeilijk de handelaars dwingen het Vlaams 
te gebruiken. Het is ook moeilijk bij dekreet 
te regelen. Er ligt dan ook een belangrijke 
taak weggelegd voor de gemeentebesturen. 
Via het belonen van goeie, mooie naamge
ving, moet hier al het een en ander mogelijk 
zijn. Op het eerste gezicht is de benaming 
op uitgangborden missschien een detail, 
maar het is wel degelijk van belang hier 
aandacht aan te besteden. Temeer daar de 
situatie niet echt verbetert. We zijn in een 
periode geweest van zelfbevestiging, maar 
ik vind dat we hierin weer een neenvaartse 
trend zien, niet alleen door het Frans trou
wens. De norm zou eigenlijk moeten zijn 
ofwel Nederlands, ofwel viertaligheid in 
boodschappen naar het publiek toe. Maar 
dat dwingend opleggen is moeilijk. Al te 
veel zijn wij de taalstrijd gaan beschouwen 
als reeds gestreden. In een bepaalde perio
de is die het grote strijdpunt geweest, maar 
wordt nu meer en meer naar het achterplan 
geschoven, hoewel hij nog steeds zijn be
lang heeft. " 

Philip Van Den Bossche 

RUIMTELIJKE WANORDE 
Tot de negentiende eeuw was de kust 

ongerept natuurgebied, waar de duinen de 
kuststrool< en polder bescliermden voor de 
zee. De romantische mens van de aciittiende 
eeuw ontdekte de kust als een zeldzaam 
gebied, waar klimaat en omgeving heerlijk en 
gezond waren: de vakantie aan zee werd 
geboren, weliswaar voor een beperkte, elitai
re groep. Vanaf het midden der negentiende 
tot aan het begin van de twintigste eeuw 
begon men vissersdorpen tot badplaatsen 
om te bouwen en kreëerde men nieuwe 
dorpen in ongerepte duinen. De gevolgen 
voor het landschap bleven echter zeer be
perkt. 

Hoewel het kuuraspekt, het geloof in de 
heilzame werking van de zeelucht, oorspron
kelijk de mensen naar zee trok, werd ont
spanning en vermaak algauw de ware reden 
voor de elitaire vakantie aan zee, waar de 
hogere klasse haar nieuwe verworvenheden, 
zonder hinder van gepeupel of fabrieken, kon 
etaleren. In een aantal badplaatsen ging deze 
elite zich daarenboven afkeren van de stede
lijke kuituur; de aanwezigheid van land
schap, natuur en sportakkomodatie werd een 
vereiste. Dit vereiste weer inpalming van 
duingebied. 

Nefast werd de ontwikkeling pas na de 
eerste wereldoorlog. De achturenwerkdag en 
de wet op de jaarlijkse betaalde vakantie 
werd ingevoerd. De groei van het toerisme 
vraagt nieuwe, goedkope verblijfsvormen, de 
aanleg van kampeerplaatsen en de uitbouw 
van een aangepaste verkeersinfrastruktuur. 
Na de tweede wereldoorlog stijgt het aantal 
vakantiegangers eksponentieel. De wel
vaartsgroei, en daaruit voortvloeiend de stij
gende motorlsatiegraad en vrije tijd, doet een 
steeds bredere laag van de bevolking uitkij
ken naar een betaalbare vakantie buitens
huis. Door de vraag naar verblijfsakkomoda-
tie schieten de grondprijzen de hoogte in en 
bereikt de bodemkonsumptie een desastreus 
nivo. 

De geografische groei van de badplaatsen 
palmen duin- en polderlandschappen in, de 
vertikale verdichting kreëert een kust-muur 
die de visuele eigenschappen van die omge
ving vermoordt. Daarenboven ontwikkelt de 
kust zich meer en meer tot een groot pret
park, konsumptiekultuur verdringt kuituur. 
Wat nog niet bebouwd is, staat niettemin ten 

> 

De Vlaamse kust krijgt meer en meer het uitzicht van een Atlantikwal van 
flatgebouwen. (foto wu) 
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dienste van het toerisme, duinen zijn speel-, 
rust- en zonneterreinen geworden En als de 
natuur al deze hindernissen kan overwinnen, 
dan wordt ze leeggepompt ten behoeve van 
de toenstische nood aan drinkwater 

GEVOLGEN 
Het verlies aan landschappelijke samen

hang tussen zee-strand-duin-polder ais ge
volg van bovengeschetste ontwikkeling, is 

visueel nefast, maar, veel erger nog, belet de 
natuurlijk-ekologische ontwikkeling. Wan
neer uitwisseling tussen soorten met mogelijk 
is gaat enorm veel genetisch materiaal verlo
ren, wat een teloorgang van fauna en flora 
impliceert Overbetreding van duinmilieu leidt 
tot bodemdegradatie, waardoor vooral in dro
ge milieus de vegetatie tot verdwijnen ge
doemd is 

Het verdwijnen van de open ruimte door 
alles vol te bouwen maakt van de kuststrook 
één muur van beton, waardoor de ruimtelijke 

GROND IS GOUD 
Grond is goud aan de kust De grond is 

schaars, onze kust is amper 67 km lang, 
en fel gegeerd Iedereen wil ook zo dicht 
mogelijk bij de zee zijn, zodat de bruikbare 
strook zeer smal is Door de grote vraag 
naar ruimte vanwege de toeristen zijn de 
prijzen hoog en is het normaal dat grondei
genaars hun eigendom willen verzilveren 
Te pas en te onpas worden projekten 
gelanceerd die allen zonder onderscheid 
voor de direkt betrokkenen van groot be
lang zijn Een globaal zicht echter toont dat 
het effekt van de uitvoering van alle projek
ten met allemaal hun minieme weerslag op 
natuur en milieu, desastreus is voor het 
kustgebied, dat het op toeristisch vlak toch 
moet hebben van zijn visuele kapaciteiten, 
zijn rustgevend karakter, zijn openheid, 
zijn gezonde lucht. 

Een opsomming van een aantal op sta
pel staande projekten toont aan dat, ten 
eerste, de bestaande bescherming van 
natuur en open ruimte via de ruimtelijke 
ordening met volstaat, omdat in het verle
den te veel tegemoet gekomen werd aan 
de vraag naar infrastruktuur Ten tweede 
toont het aan dat investeerders er met voor 
terug schnkken om zelfs (het te kleine 
aantal) beschermde natuurgebieden in te 
palmen 

- Te Knokke zijn er de projekten rond 
het gebied van het Zwin, zoals in een 
ander artikel beschreven 

- Te Heist komt het manna-projekt 
stilaan van de grond, dat voorziet in de 
bouw van de jachthaven die aan de ge
meente Heist was beloofd als kompensa-
tie voor de nadelige effekten van de haven 
van Zeebrugge Het gevaar bestaat echter 
dat dit te verdedigen projekt uiteindelijk 
uitdraait op nog meer konkurrentie voor de 
plaatselijke handelaars en een visuele ka-
tastrofe van formaat De privé-investeerder 
heeft namelijk plannen om samen met de 
jachthaven een aantal lukse-appartemen-
ten en winkelcentra te bouwen die tot 1 
km ver in zee zouden reiken De jachtha
ven zelf zou tot 2 km ver in zee gekon-
strueerd worden 

- Om de ontsluiting van de haven van 
Zeebrugge te realiseren plant men de 
aansluiting van de haven met de autosnel
weg via een nieuwe baan Opnieuw een 
aanslag op de open ruimte Het is aange
wezen de ontsluiting te realiseren door 
aanpassing van de bestaande infrastruk
tuur 

- Te Nieuwpoort-Middelkerke, waar 
een prachtig slikke-gebied op militair do
mein bestaat, wil men een tweede jachtha
ven kreeren Het is duidelijk dat dit uniek 
estuanum natuurgebied moet blijven De 
havenkapaciteit kan men verhogen door 
de uitbreiding van de bestaande jachtha
ven 

- Aan de monding van de IJzer, waar 
men unieke duinen, fossiele landschap
pen en kopjesduinen aantreft, wil men 
woongebied opofferen aan een gebied 
voor verblijfsrekreatie Het in twee snijden 
van dit esturariumgebied is onverantwoord 
en de enige bestemmingswijziging die aan 
te raden is, is de omvorming tot natuurge
bied 

- De oosthoekduinen in De Panne 
vormen een zeldzame duin-polderover-
gang Het gebied is echter aangeduid op 
het gewestplan als TRP-zone (gebied voor 
rekreatie) 

- Te Kerkepanne bestaat een 7 ha 
groot bos dat priontair tot groene zone zou 
moeten omgevormd worden 

- De smalle duinengordel tussen Mid-
delkerke-Lombardsijde-Bredene-De Haan 
bestaat uit middeloude duinen, met zeld
zame kalkmijdende vegetatie Dertig ha 
van dit gebied is bestemd als woongebied 
Het gevaar voor verkaveling vereist een 
dringende bescherming ervan 

- De geplande A19 Veurne-leper zou 
een grote hypotheek leggen op de natuur
ontwikkeling Het Cabourg-domem, met 
5000 jaar oude duinen, wordt er door in 
twee gesneden, waardoor de noodzakelij
ke uitwisseling tussen duingebied en Moe
ren onmogelijk wordt. 

pvdb 

eigenheid en verscheidenheid van de ver
schillende badplaatsen verloren gaat 
Slechts langzaam dringt dit door tot de toeris
tische sektor en dan nog vooral omdat de 
negatieve invloeden op landschap en natuur 
vooral de toeristische sektor zelf fataal kan 
worden Te lang werd de ontwikkeling van de 
Vlaamse kust éénzijdig sektoneel toeristisch 
benaderd, ten nadele van landschapsbe
scherming en -beheer, kustvorming en -
bescherming Een globale visie op de kus-
tontwikkeling als totaliteit was en is met 
aanwezig, het toerisme werd als een louter 
ekonomisch goed geïnterpreteerd De gevol
gen zijn de dag van vandaag noodlottig 

OPLOSSINGEN ~ 
Het IS dus onmogelijk geworden blijvend te 

voldoen aan de steeds stijgende vraag, om
dat de opnamekapaciteit van het natuurlijk 
rekreatief apparaat reeds ruimschoots werd 
overschreden Bijgevolg blijven twee oriënta
ties over, nl een ekonomische en een ekolo-
gische De ekonomische is er op gericht het 
aanbod te laten bepalen door de mogelijkhe
den die een toeristisch gebied in zich draagt 
Wanneer het toerisme zich tegen zichzelf 
gaat keren zijn die mogelijkheden overschre
den en dient het aanbod dus terugge
schroefd 

Een meer ekologische visie laat het toeris
tisch beleid met afhangen van de potentie 
van een gebied, maar gaat ervan uit dat de 
diverse maatschappelijke funkties in een be
paald gebied mekaar onderling met in het 
gedrang mogen brengen en dat de natuurlij
ke ekologische werkingen in een bepaalde 
mate moeten verzekerd blijven Hiervoor is 
een visie vereist op de ontwikkeling van een 
bepaald gebied, wat moeilijke politieke keu
zes vraagt De toenstische sektor moet in 
deze visie een duidelijk kader aangeboden 
krijgen waarbinnen hij zich kan ontwikkelen. 
Een globale visie moet een aantal doelstellin
gen voorop stellen en deze bepalen dan de 
draagkracht van een bepaald gebied De 
doelstellingen van deze globale visie moeten 
alleszins ekologisch verantwoord zijn en de 
kust beschouwen als deel van het groter 
geheel dat Vlaanderen heet 

De eenzijdige ekonomische oriëntering van 
het toeristisch beleid moet worden verlaten 
om de henwaardering van het kustgebied te 
realiseren Het „ten allen prijze" behouden 
van de open ruimte en de nog resterende 
duingebieden is een minimale vereiste Het is 
echter moeilijk politieke keuzes te maken 
tegen een al te ekonomisch toenstisch be
leid, wanneer de behoeften bestaan naar zo'n 
soort toerisme Het scheppen en bestaan van 
behoeften is dus het fundamenteel probleem 
De taak van ons allen bestaat er dan ook in 
ons zoveel mogelijk te onttrekken aan de 
trukendoos die de tïehoeftescheppers hante
ren 
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HET ZWIN: 
GRENSOVERSCHRIJDENDE BEDREIGING 

Het Zwinreservaat en het gebied errond, 
dat even belangrijk is voor het natuurbehoud 
als het Zwin zelf, ligt op de grens van de 
provincies West-Vlaanderen en Zeeland, res-
pektievelijk Vlaanns en Nederlands grondge
bied. Het beheer van dergelijke grensover
schrijdende natuurlandschappen en het be
heer van de ruimtelijke ordening In de omge
ving en/an, verloopt in het ene land vaak 
anders dan in het andere. Erger nog, de 
diskussies tussen overheid en bouwpromo
toren van beide landen doen vaak denken 
aan de pot die de ketel venwijt dat hij zwart 
ziet. 

VIMMSEKANT ~ 
Aan Vlaamse kant is het Zwinreservaat 

omringd door de ekologisch even waardevol
le Zwinbosjes en de Oude Hazegraspolder. 
Het zijn vooral deze gebieden, die men 
meestal denigrerend bestempelt als bufferzo
nes voor hét reservaat, die onderhevig zijn 
aan spekulaties. In 1991 vroeg het gemeente
bestuur van Knokke-Heist een bestemmings
wijziging van 160 ha. polder- en duingron-
den, ter hoogte van de Groenpleinduinen en 
een deel van het Blinkaartbos, tot woon- en 
rekreatiezone. Daar plant men de aanleg van 
nieuwe villawijken en tennisvelden. Het oos
telijk deel van de Oude Hazegraspolder, door 
de EEG beschouwd als beschermingszone 
voor het behoud van de vogelstand, wordt 
door het Richtplan bestemd voor de aanleg 
van een tweede golfterrein. Dat de gemeente 
deze ongewone en voor de natuur nadelige 
voorstellen Indient, begrijpt men pas als men 
weet dat de burgemeester, graaf Lippens, 
mede-eigenaar is van de Compagnie du 
Zoute, maatschappij die alle gronden rond 
het Zwin In bezit heeft. 

Dezelfde Compagnie wil aan de rand van 
de Zwinbosjes een kongrescentrum bouwen 
op de plaats waar het oude zwembad, de 
„Swimming Pool", staat te verkrotten. Dit 
kongrescentrum, inkluslef 200 lukse-apparte-
menten en evenveel hotelkamers, is het pa
reltje der projekten van de Compagnie du 
Zoute. Om dit te venwezenlijken is de Com
pagnie bereid alle andere projekten te laten 
vallen en zelfs haar gronden rond het Zwin 
voor een symbolische frank te verkopen aan 
de Vlaamse Gemeenschap. Deze vrijgevig
heid vloeit voort uit het feit dat diezelfde 
Vlaamse Gemeenschap haar goedkeuring 
moet geven voor de gewestplanswijziging 
van de gronden waarop momenteel nog het 
zwembad staat. 

5, 

Komt hier straks een kuuroordhotel met 200 kamers en 250 vakantiewoningen ? 
(foto WIJ) 

NEDERU\NDSE KANT 
Hoewel men in Nederland op gebied van 

natuur- en landschapsbescherming al een 
heel eind verder staat dan bij ons, is de 
bedreiging voor het Zwingebied van Neder
landse zijde zo mogelijk nog erger. In 1985 
werd in Cadzand het bungalowpark „Het 
Zwinse Duin" gebouwd, op een boogscheut 
van het Zwinreservaat, midden in een zone 
aangeduid als natuurgebied. 

Nu, acht jaar later, heeft men opnieuw 
plannen voor de bouw van een kuuroord
hotel met 200 kamers en 250 vakantiewonin
gen, op ongeveer 700 meter van het Zwinre
servaat. Protest van diverse Nederlandse en 
Vlaamse milieuverenigingen en overleg tus
sen de provincies West-Vlaanderen en Zee
land haalden weinig uit: de hoofdgemeente 
Oostburg verleende in november 1992 toe
stemming voor de bouw. Enkel een besluit 
van de Raad van State In Den Haag kan die 
annuleren. 

Ook In het schitterende dorpje Retranche-
ment, deelgemeente van Sluis, plant men de 
bouw van een bungalowpark, middenin de 
Versche Polder. Dit stuk natuurgebied Is een 
Ideale woonplaats voor de bedreigde boom
kikker. Niettegenstaande het negatief advies 
van de Planologische Commissie van de 
provincie Zeeland, hebben Gedeputeerde 
Staten, te vergelijken met onze Bestendige 

Deputatie, hun fiat gegeven voor de bouw 
van het park. 

LOSLOPENDE 
HONDEN 

Al deze projekten hebben niet enkel het 
nadeel dat ze waardevol en zeldaam natuur
gebied inpalmen, maar ze verhogen vooral 
de toeristische druk op het Zwinresen/aat en 
omstreken. Nu reeds worden volgens con-
sen/ator Guido Burggraeve elk jaar tientallen 
jonge ganzen en meeuwen doodgebeten 
door loslopende honden en dient de natuur 
als vuilbak voor menselijke etensresten. 

Daarenboven dreigt aan de Vlaamse kust 
de Groene Hoofdstruktuur, die het gebied 
aanduidt als natuurkerngebied, een doodge
boren kind te worden als de bovengenoemde 
projekten uitgevoerd worden. De gehele 
Duinstreek van het Zwin wordt best behou
den als één ruimtelijke éénheid, één natuur-
kerngebied, waar uitwisseling van soorten op 
geen barrières stoot. Grensoverschrijdend 
overleg tussen Vlaanderen en Nederland, 
tussen de provincies West-Vlaanderen en 
Zeeland is nodig om de vierhoek Knokke-
Breskens-Sluls-Damme van een bijzondere 
beschermingsstatus te voorzien en zo dit 
prachtig stuk natuur de bescherming te ge
ven waarop het recht heeft. 

> 
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KUST TE KOOP 

Familie- & Aittiedag 
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 

Aangezien de weersvoorspellingen 
voor zondag a.s. uiterst gunstig zijn, is 
het aan te raden gebruik te malcen van 
het openbaar vervoer. 

Er rijdt om het uur een trein van en 
naar Knoklte-Heist. Bovendien kunt u 
gebruik maken van het „weekend aan 
zee"-tlkket. Oe eerste reiziger geniet 
van 40% korting, vanaf de tweede geldt 
een korting van 60%. 

Vanuit het station vertrekt een pendel
bus die u naar het vertrekpunt brengt. 

Meer informatie: 
VU-sel(retarlaat 

02/219.49.30 

HAPPY WESTHOEKER 
Ingevolge de demokratisering van de lukse 

en de evolutie naar een konsumptiemaat-
schappij IS ook ons toensme zich steeds 
meer op konsumptie gaan nchten en ligt de 
nadruk vooral op verbruik i p v gebruik van 
ruimte Het is echter een gevaarlijke evolutie, 
omdat het onvermijdelijk leidt tot verschra
ling, tot bloedarmoede Nu reeds merkt men 
dat steeds meer toeristen met louter zonnek-
loppen geen genoegen meer nemen De 
nood naar meer onderbouwde randaktivitei-
ten steekt de kop op In een interessant 
werkje van Frank Bécuwe, De happy West
hoeker, wordt dieper op deze problematiek 
ingegaan en beschrijft de auteur een aantal te 
nemen of genomen initiatieven voor de West
hoek, die dit gebied een regionale toensti-
sche identiteit en aantrekkelijkheid kunnen 
schenken 

De auteur pleit voor een sociaal-kultuurtoe-
nsme dat „een gekoordineerd toenstisch 
beleid is, geënt op het eigen kultureel erf
goed en dit kultuurpatnmonium alsdusdanig 
naar het grote toeristische publiek toe weet te 
hertalen, opdat de potentiële toerist er op een 
aangename en ontspannende wijze zou kun
nen van genieten" De toenstische herbron
ning die nodig is om dit sociaal-kultuurtoens-
me tot stand te brengen, noodzaakt een 
zeker respekt en veel aandacht voor het 
eigen architekturale erfgoed en het kultuur-
landschap die mekaar beide mee gevormd 
hebben Beschermen en klasseren van ge

bouwen, monumenten en landschappen 
door de diverse beleidsnivo's is een vereiste 

Eenmaal dit kultureel erfgoed bewaard, 
kan een ander soort toerisme ontstaan, een 
toerisme van het be-leven, groentoensme, 
kultuurtoensme De auteur somt een aantal 
mogelijkheden op die de vakantie in de 
kuststrook een nieuwe dimensie kan geven 
allereerst zijn er de talrijke musea die uniek 
zijn omdat ze een unieke streek weerspiege
len Denk maar aan het Hopmuseum in 
Popennge, de oorlogsmusea in Diksmuide-
,de 17-de eeuwse boerderij te Reninge, . 

Andere, meer ontspannende mogelijkhe
den bieden het fietstoerisme, want we heb
ben hier veelal te maken met zeer vlak land, 
het watenwegentoerisme, vooral de West
hoek IS doorsneden door een dicht watenwe
gennet, het hoevetoerisme, dat een interes
sant aanvullend inkomen kan opleveren en 
eens op punt gesteld ook voor de toerist 
aangenaam en goedkoop is, enz 

„De Happy Westhoeker" maakt vooral dui
delijk dat een beleid met visie tot interessante 
resultaten kan leiden. Een beetje denkwerk 
en de nodige fantasie doen de rest Wanneer 
zulke globale visie wordt omgezet in praktijk, 
ontstaat er een geheel, een gebied dat door 
zijn eigenheid en verscheidenheid aantrekke
lijk IS, een gebied met karakter, zonder nutte
loze, valse behoeftenscheppende prullaria 

EIGENHEID 
De beleidsnota van de Vlaamse Eksekutie-

ve, over het toerisme in Vlaanderen naar het 
jaar 2000 toe, wil het toerisme in Vlaanderen 
en Brussel promoten door de Vlaamse eigen
heid te benadrukken in buurlanden als Duits
land, Frankrijk, Groot-Bnttannie, Luxemburg 
en Nederland Hiervoor voorziet men zelfs de 
opnchting in die landen van eigen toensme-
buro's Een lovenswaardig initiatief Door ei
genheid te benadrukken, kan men de aan
dacht naar zich toe trekken en interesse 
wekken bij potentiële bezoekers 

Het IS echter vergeefse moeite dat de 
overheid inspanningen levert om die Vlaamse 
eigenheid te benadrukken, als wij in onze 
eigen streek die eigenheid met uitstralen 
Daarom is het zo belangrijk dat in toeristische 
gebieden die eigenheid uitgedragen wordt, 
waarbij vooral de taal een belangrijk instru
ment IS Derhalve is verfransing of verengel
sing van het toerisme uit den boze Hoewel 
buitenlandse toeristen in hun eigen taal mo
gen tegemoet gekomen worden, moet Vlaan

deren in de eerste plaats Vlaams zijn Daarom 
IS het verkiesbaar dal in toeristische gebie
den de vier toeristische talen worden ge
bruikt, met het Nederlands als blikvanger 

Ook wat betreft de naamgeving van zaken 
of appartementen is aandacht voor de unici
teit geen loze kreet Uithangborden bepalen 
het gezicht van straat en stad Zoals Jan 
Loones stelt ,,steeds meer nieuwe apparte
mentsgebouwen en handelszaken dragen 
afschuwelijk-banale vreemde namen" Naast 
de verantwoordelijkheid van de Vlaamse toe-
nsten en handelaars om de eigenheid uit te 
stralen, kan het VCGT, als Vlaamse instelling, 
hier eveneens toe bijdragen Het oprichtings
dekreet bepaalt immers dat deze instelling de 
taak had bij te dragen tot het Vlaamse be
wustzijn en volkswelzijn Het is dan ook de 
plicht van de publieke opinie ervoor te ijveren 
dat het VCGT haar verantwoordelijkheid ter
zake opneemt. 

pvdb 
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TWEE JEUGDBOEKENWEEKGESCHENKEN 
Op 25 februari kregen joernalisten een 

perskonferentie aangeboden door het Natio
naal Centrum voor Jeugdliteratuur en de 
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse 
Boekwezen Daar werd het woord gevoerd 
door Greet Spaepen, voorzitster van het NCJ, 
die de Jeugdboekenweek in zijn geheel voor
stelde Zoals ieder jaar gaat het weer om een 
vrolijke Vlaamse kermis die in zowat alle 
kulturele centra van Vlaanderen plaats grijpt, 
deze maal rond het tema Zullen we ruilen ?, 
en dit nog tot 25 maart 

Ook dit jaar is tot ergernis van mensen uit 
het boekbedrijf, het boek enkel maar een 
aanleiding en met het uiteindelijke doel, al
hoewel je dat Uit de benaming wel zou 
kunnen afleiden 

Voorzitster Spaepen meende een sneer te 
moeten geven aan Tom Lanoye en zijn aan
val op de literaire onkunde van Antwerpen 
'93 Een begrijpelijke uithaal als de geruchten 
juist zijn dat mevrouw 1 000 000 fr gekregen 
heeft om het logo van diezefde organisatie op 
alle publiciteit te zetten Is dat het bewijs dat 
Antwerpen '93 met genoeg verbeelding had 
om zelf iets te bedenken m verband met 
(jeugd) boeken' 

GARNAAL 
Tijdens de jeugdboekenweek kan je bij 

ongeveer 60 erkende boekhandelaars een 
onvolledig boekje van Ron Langenus (onder 
de 12 jaar) en een onvolledig boekje van Bart 
Moeyaert (boven de 12 jaar) afhalen Bedoe
ling IS dat de jonge lezer het verhaal vervolle
digt en aan zijn boekhandelaar bezorgt Er 
liggen voor de bekroonden enkele leuke 
prijzen te wachten Het officiële jeugdboe
kenweekgeschenk van de VBVB is van de 
hand van Marita De Sterck en heet Ook een 
garnaal heeft een hoofd Dat krijg je bij 
aankoop van 500 fr aan kinderboeken, bij de 
boekhandelaars die aangesloten zijn bij dat
zelfde VBVB Het werd door De Sterck zelf 
voorgesteld en ook zij wilde even negatief 
doen, want ze meende te moeten benadruk
ken dat er te veel kinder- en jeugdboeken in 
Vlaanderen worden uitgegeven, uiteraard 
met een venwijzing naar de kwaliteit Het 
kwam echter met helemaal tot uiting dat zij 
hiermee bedoelde té veel kinder- en jeugd
boeken van Vlaamse auteurs, want op gebied 
van vertalingen skoren de Vlaamse uitgevers 
wel, en vooral in Nederland, een land dat erg 
kieskeung tegenover Vlaamse boeken in hun 
geheel staat 

Op woensdag 3 maart perskonferentie van 
de VBVB Daarop werden Boekenleeuw, 
Boekenpauw en Boekenwelpen bekend ge
maakt Geen Boekenleeuw, de Boekenpauw 
gaat wel verdiend naar Lieve Baeten voor 

haar Nieuwsgierige Lotje, waarover WIJ het 
reeds had vong jaar in apnl, n a v de Jeugd-
boekenbeurs in Bologna 

Boekenwelpen gaan naar Bart Moeyaert 
met een te ernstig boek, Sigrid Heuck met 
een goeie historische adolescentenroman, 
Ronnie Hermans kreeg de lachers binnen de 
jury op zijn hand, Sylvia van Hede zag haar 
poëtisch maar erg moeilijk en aan de doel
groep voorbijschietend boek bekroond, en 
Kaye Umansky skoorde zeer hoog met haar 
Pongwiffy, een heks met een tik, omwille van 
de vertaalvirtuositeit aan de dag gelegd door 
vertaler John Riedijk, die een hele vertaalbo-
terham moet hebben gehad aan dit gewoon 
kolderieke boek 

CAESAR 
Maandag 8 maart 1993 nodigden Stan

daard Boekhankel, die de officiële Vereniging 
ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen 

DOOFT NOOIT 
Stilaan maar zeker is Gerard Bodifee, de 

huisfilosoof van De Standaard, een begrip 
geworden Een wetenschapsman en uitste
kend joernalist Een filosoof die Vlaanderen 
nog wat te vertellen heeft zonder daarom 
spektakulair op tafel te moeten slaan of 
zonder het kleine scherm te moeten misbrui
ken om VUB-waarheden verkocht te krijgen 

In het „gespreksboek" met Sus Verleyen 
(Knack} verlaagt Bodifee de toegankelijk
heidsdrempel van zijn beweringen, gedach
ten, inzichten, opvattingen De verdiensten 
van Verleyen, die de meester een eind weegs 
volgt, zijn daarin met gering De heren laten 
weinig tema s onaangeroerd Vooral het bijna 
religieuze geloof in de positivistische weten
schappen moet het ontgelden en ook „de 
groenen" worden, zonder specifiek bij de 
naam te worden genoemd, met kracht en 
overtuiging teruggewezen Dat kan geen 
kwaad natuurlijk Integendeel zelfs 

BESTEMMING 
Maar Bodifee gaat veel verder Hij spreekt 

breeduit over zijn eigen religiositeit, zijn eigen 
knstelijk geïnspireerd geloof Hij doet dit met 

verliet, Fnac en Club de pers uit om hun eigen 
Jeugdboekenweek voor te stellen Het komt 
er in grote trekken op neer dat deze groepen, 
samengeteld uit ongeveer 75 verkooppun
ten, hun eigen jeugdboekenweekgeschenk 
zullen geven en dat is Zullen we rullen 
Daann verhalen uit Gnekenland, Tsjechië, 
Japan, Zuid-Afrika en Marokko, een uitgave 
van een met door het VBVB erkende uitgever 

Vlaanderen, land waar men het zo druk 
heeft met elkaar de duvel aan te doen, waar 
men vergeet dat eendracht macht maakt, 
land waar enkel het eerste gedeelte van 
Caesar's verdeel en heers in praktijk wordt 
gebracht, waar dus niemand beter van wordt 
Of misschien in dit geval wel je koopt voor 
500 fr in een erkende boekhandel en voor 
500 fr bij Standaard Boekhandel, Fnac en 
Club en je bent twee kadoboeken rijker 

Doe jezelf een plezier en koop een Oeugd-
)boekI 

Reddy 

overtuigende motieven en zonder enig aan
zien voor het machtsinstituut „Kerk" Gerard 
verafschuwt trouwens ,,macht" en elke niet-
tegenspreekbare autoriteit die ook binnen 
een demokratie kan worden ontwikkeld Hij 
betreurt het verloop van de abortusdiskussie 
- voor zover die echt werd gevoerd - , hij 
gelooft in kleinschaligheid, hij neemt het op 
voor het kind, hij pleit voor de goddelijke 
inspiratie van ieder mens afzonderlijk De 
wilskracht van het individu is een uiting van 
onze eeuwigheidsbestemming Bodifée (en 
met hem Sus Verleyen) was in Op de rand 
van een vulkaan uiteraard met aan zijn proef
stuk toe Wellicht ook dank zij zijn inten/iewer 
wordt hij in dit werkje ook toegankelijker voor 
een breder publiek Het kan heus geen 
kwaad dat van de lezer nog steeds een 
minimale inspanning wordt gevraagd Bodi
fee zal het wel met anders hebben gewild 
Vermoeden we 

- Op de rand van een vulkaan. Frans Verleyen -
Gerard Bodifée. Ultg. DNB/PeIckmans, Antwer
pen. 155 biz., 495 fr. 

HET VUUR VAN BODIFEE 
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DE SCHRIJFLUI INTIEM 

Karel van de Woestijne hanteerde met zwier de pen, hij was niet alleen een van 
onze grootste dichters, hij was ook een voortreffelijk kroniekschrijver. En 
blijkbaar schreef hij af en toe ook nog een brief... (foto p. v.d. Abeeie) 

Brieven. We schrijven ze niet meer zo vaak. 
Telefoon en fax hebben de behoefte aan een 
schrijfmachine, laat staan aan pen en papier, 
aardig doen afnemen. Hoogstens spuwt de 
printer een in der haast opgestelde zaken
brief uit, of sturen we een kaartje vanuit 
Blankenberge of Tirol. Maar een „echte" 
brief? Nee, die is er niet dikwijls meer bij. 

En dat is jammer. Want wat kan meer 
louterend werken dan je gemoed luchten in 
een brief? In een goede, persoonlijke brief 
durven we ons al eens bloot geven. Een brief 
kan karakter hebben en stijl, wars van alle 
konventies. Een brief fikseert een heel bijzon
der of juist een doordeweeks moment, en is 
daardoor vaak een te koesteren intiem tijds-
dokument. Iets helemaal anders dus dan die 
gore faxen, of zo'n miezerig rasperig stem
metje door een telefoonhoorn! En ook, zo'n 
brief schrijf je niet altijd uit noodzaak, soms 
enkel uit behoefte. 

Maar anderzijds, welke vorm van vertrou
welijke kommunikatie laat zulke tastbare spo
ren na als een brief? Dit is wellicht niet altijd 
de bedoeling, zeker niet wanneer het om 
intieme schrijfsels gaat. Wie echter een brief 
in de bus stopt weet dat die vanaf dat 
moment een eigen leven gaat leiden. Het 
briefgeheim mag dan al in de grondwet 
ingeschreven staan, wie of wat behoedt u 
en/oor dat uw aan het papier toevertrouwde 
gedachten of zieleroerselen niet ergens ge
publiceerd worden ? 

De literatuur-van-alle-dag, want zo kunnen 
we het schrijven van brieven eigenlijk noe
men, heeft in de loop der tijden menig letter
kundig pareltje opgeleverd. René van Stripri-
aan stelde een bloemlezing „postale zelfport
retten" samen van Vlaamse en (vooral) Ne
derlandse schrijvers en dichters. Briefgeheim 
is de titel van het boek. Het is een verkorte 
versie van de in 1990 verschenen bloemle
zing uit de moderne Nederlandse brieflitera-
tuur Poste Restante, aangevuld met enige 
brieven uit sindsdien verschenen uitgaven 
van korrespondentie. 

Briefgetieim bevat o.a. brieven van de 
Vlamingen Willem Elsschot, Louis Paul Boon, 
Karel van de Woestijne en Cyriel Buysse, en 
de Nederlanders Multatuli, Simon Carmig-
gelt, Godfried Bomans, W.F. Hermans, Jan 
Wolkers, Jan Cremer, Jeroen Brouwers, Har
ry Mulisch, Louis Couperus, uiteraard de 
legendarische briefschrijver Vincent van 
Gogh en Heere Heeresma om er maar enke
len te noemen. Elk van hen liet in z'n brieven 
iets na van een niet te beteugelen korrespon-
dentiedrift. leder heeft het in zijn brieven op 
geheel eigen wijze over de geneugten en 
lasten van het schrijvers- en kunstenaars
schap. 

Zijn wij voyeurs wanneer we onbeschaamd 
in de korrespondentie van anderen gluren ? 
Misschien wel een beetje. Nu en dan bekruipt 

ons het onbehaaglijke gevoel dat wat we 
lezen niet voor onze ogen bestemd is. Maar 
we mogen toch veronderstellen dat de sa
mensteller van de bloemlezing net voldoende 
kiesheid aan de dag heeft gelegd bij het 
selekteren van de brieven. Bovendien is het 
duidelijk dat niet alle auteurs hun briefgeheim 
schroomvallig wensen te behouden, sommi
gen bewerken, herspellen of korten met het 
oog op publikatie hun brieven in. 

Briefgeheim is prettig om lezen, de samen
steller en/an slaat de spijker op de kop 
wannneer hij in z'n voora/oord schrijft: „De 
brieven in deze bundel vertegenwoordigen 
vooral de genoeglijke en literaire kant van het 
corresponderen, en niet zozeer de documen
taire waarde." 

MOMENTOPNAMEN 
De schrijflui. Hun zeden en gewoonten, is 

nog zo'n boek dat wroet in het achtertuintje 
der letteren. 

Hans van Straten bracht honderden mo
mentopnamen uit dagboeken, brieven, me
moires, terloopse gesprekken en inten/iews 
bijeen. Samen vormen ze een soort kollektie-
ve biografie van de Nederlandse en Vlaamse 
dichters. Bij het samenstellen van het boek 
volgde samensteller Van Straten z'n eigen 
intuïtie: „Deze verzameling is langs strikt 
onsystematische weg tot stand gekomen. Ik 
heb er niet naar gestreefd veelgelezen au
teurs een groter aandeel te geven dan ande
re. Overbekende uitspraken heb ik verme
den. Het enige criterium voor opname was 
mijn particuliere plezier." 

Wat maakt deze verzameling korte krab
bels nu zo anders dan het doorsnee citaten-
boek? De schrijflui geeft, meer dan andere 
publikaties van dat slag, een onthullende kijk 
op het soms florissante, soms bekrompen 
leven achter de schermen van de literatuur. 
Het is duidelijk dat Hans van Straten niet 
gezocht heeft naar hoogdravende uitspraken 
of gewichtige mededelingen, die meestal 
gedaan werden in de hoop dat ze vroeg of 
laat in een citatenboek zouden belanden. 
Nee, de geselekteerde stukjes hebben veel
eer een anekdotisch, dikwijls polemisch ka
rakter. De ene keer droomt of keuvelt de 
schrijver, de andere keer haalt hij vlijmscherp 
uit - liefst naar een kollega- of zit hij 
chagrijnig in zichzelf te knorren. Gelukkig 
kunnen diegenen aan wie de regels worden 
toegeschreven ook bijzonder lucide of geinig 
uit de hoek komen. 

De schrijflui is een verkwikkend boek waar
in u naar hartelust kan grasduinen. Eerder 
voor het plezier, dan om de literair-historische 
waarde van de tekstjes. 

Beide boeken. Briefgeheimen De schrijflui, 
schetsen treffend wat we nogal eens dreigen 
te vergeten, nl. dat schrijvers ook maar men
sen zijn. Niet zelden begiftigd met kwalijk 
stinkende karaktertrekjes I 

(ts) 

- Briefgeheim. Samengesteld door René van 
Stipriaan. Uitg. NIjgh & Van DItmar, Amsterdam, 
1993, 168 biz., 299 fr. 
- De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Sa
mengesteld door Hans van Straten. Uitg. De 
Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, 242 bIz., 550 
fr. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

GROEN IERLAND, GOUDEN HART 
Ierland. Dat eiland aan de wetsgrens van 

Europa, de laatste stapsteen naar de over
kant van de Atlantische Oceaan. Vele Vlamin
gen dragen Ierland in hun hart. Dat is niet 
verwonderlijk. Tussen het Ierse en het Vlaam
se volk lopen een aantal paralellen die de 
geschiedenis tekenden: onderdrukking, 
honger, ellende, groeiend zelfbewustzijn, on-
afhankelijksstreven... Vele katolieke leren 
kwamen naar het katolieke Vlaanderen. Vele 
Vlamingen vonden na WOU een gastvrij ont
haal in Eire. 

Tot 4 april loopt in de kripte van het Hof van 
Ryhove, Onderstraat 22 in Gent, de tentoon
stelling Groen Ierland, Gouden Hart. Deze 
ekspositie is een initiatief van het Rodenbach-
fonds i.s.m. de ambassade in Ierland, het 
stadsbestuur van Gent, John Martin N.V. en 
Petra Tours. Het Rodenbachfonds wil met 
zulke initiatieven de kontakten bevorderen 
tussen verschillende volkeren en kuituren. 

Voor meer informatie over Groen Ierland, 
Gouden Hart: Rodenbachfonds, Gebr. Van-
develdestraat 68, 9000 Gent, 091/23.77.42 
De tentoonstelling is alle dagen open van 10 
tot 17uur, 's maandags gesloten. 

IERSE DAG 
Ook het Rodenbachfonds van West-Vlaan-

deren sluit zich aan bij het projekt Groen 
Ierland, Gouden Hart. Van 7 tot en met 12 mei 
loopt in het Vormingscentrum in Veurne de 
tentoonstelling De geschiedenis van Ierland, 
die gratis toegankelijk is. Maar de Westvla
mingen maken bovendien van die gelegen
heid gebruik om een heuse Iers-Vlaamse 
ontmoetingsdag op poten te zetten. Deze 
dag gaat eveneens door in het Veurnese 
Vormingscentrum, en wel op 8 mei om 11 
uur. 

KENT U HIER EEN IER? 

Het Rodenbachfonds van West-
Vlaanderen wil zoveel mogelijk leren die 
in Vlaanderen verblijven en familieleden 
van Vlamingen die in Ierland vertoeven 
uitnodigen om op 8 mei in Veurne te 
verbroederen. Het Rodenbachfonds 
roept deze mensen op om kontakt op te 
nemen. Dit kan schriftelijk op volgend 
adres: Rodenbachfonds West-Vlaande-
ren, t.a.v. Veerie Vanden Auweele of 
Martine Samyn, Aartshertogenstraat 4 
in 8400 Oostende, of telefonisch op het 
nummer 059/50.84.80 of 059/32.05.80 
tussen 17 en 20 uur. 

Tal van infostanden verschaffen kennis en 
informatie over de kuituur, de geschiedeins 
en de gastronomie van Ierland. De Middel-

kerkse groep Aran brengt Ierse muziek en er 
wordt een onven/alste Ierse maaltijd aange
boden met Irish Stew en Irish Coffee toe, de 
aanwezige leren krijgen Vlaamse stoofkarbo-
naden met appelmoes. Natuurlijk zullen Gul-
ness en Irish Baileys die dag rijkelijk vloeien. 
Deelnemen kost 600 fr. per persoon, vooraf 
inschrijven is echter noodzakelijk. Geïnteres
seerden worden verzocht voor 8 april te 
telefoneren naar het provinciaal sekretariaat 
van het Rodenbachfonds op het nummer 
059/50.84.80. Het bedrag van 600 frank kan 
gestort worden op rekeningnummer 348-
026305-31 met vermelding „Ierse dag". Op 8 
mei ontvangt u aan de ingang de nodige 
bonnen. 

Ook voor deze aktiviteit werd beroep ge
daan op gulle sponsors: Kerrygold, RMT, 
Sovedi (Irish Baileys), Helquip (Ierse produk-
ten), Petra Tours en het Vormingscentrum 
Veurne. 

In een volgend nummer besteden we uit
gebreider aandacht aan het lerland-Vlaande-
renprojekt van het Rodenbachfonds. 

(ts) 

DERTIG KEER 
PUUR BRUGSE 

De welhaast legendarische traditie van de 
Brugse,,revue's" wordt, en dit jaar al voor de 
dertigste keer, hooggehouden door het klein-
kunstgezelschap Brugs Narrenschip. 

Het recept van deze jaarlijkse voorstellin
gen blijft geijkt hetzelfde: in de zeven eeuwen 
oude taal van Jan Moritoen - en dus puur op 
z'n Brugs! - worden aktueie Brugse toe
standen op flessen getrokken; deze milde 
humor vaart dit jaar onder de vlag „'tis vo de 
rappe" en wordt opgesmukt met artiesten 
van eigen bodem op het stuk van muziek, 
zang en dans. 

De jubileum-voorstelling van het Brugs 
Narrenschip biedt de gelegenheid om hulde 
te brengen aan de pioniers van het Brugse 
revue-werk: de gebroeders Fernand en Her
man Vonck, hun respektieve echtgenoten 
Laurette Buquoy en Yvette Desouter, tekst
schrijver Charles-Carolus Geschier. 

Van deze „pur sang"-Bruggelingen mag 
overigens weleens luidop gezegd dat hun 
hart voor Vlaanderen klopt en dat zij hun 
overtuiging nooit achter de (toneel-)scher-
men hebben verborgen. 

kLeinkunstqezcLschAP 

REVUE eRUöSNARRENSCMiP' 

Geruggesteund door zangeres Patricia 
Dee, operazanger Georges Bullynck, dans
groep De Bruycker en een negenkoppig 
orkest, loopt de revue „'t is vo de rappe" 
thans in de Brugse stadsschouwburg, met 
slotvoorstellingen op 19, 20 en 21 maart, 
telkens om 19u.30. Reserveren kan mis
schien nog op tel. 050/33.81.67 tegen 250 of 
280 fr. per plaats. 

5 WIJ-LEZERS 
GRATIS NAAR 
DE REVUE 

WIJ heeft 5 toegangskaarten voor de 
jubileumrevue van het Brugs Narren
schip kunnen opzij leggen. De eerste 
vijf gegadigden kunnen voor de voor
stelling van zondag 21 maart (19u.30 in 
Stadsschouwburg, Brugge) gratis te
recht mits telefonisch kontakt op nr. 
050/33.75.99 (G. Van In) en dit op 
vrijdag 19 maart, tussen 15 en 18u. 
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SPORT 

HOE RIJKER HOE LIEVER 
E gaan de vele plan
nen hier niet echt uit 
de doeken doen. Er 
werd al genoeg over 
geschreven en gespe-
kuleerd. Toch staat in
middels vast dat zowel 
het ene als het andere 
maar één echt doel 
nastreeft: altijd méér 
geld genereren om 

enerzijds de onverzadigbare financiële hon
ger van zoveel mogelijk klubs te stillen en 
anderzijds het bestaansrecht van de over
koepelende bestuursstrukturen en bonden 
te legaliseren. Dus nog méér wedstrijden en 
nog méér televisie want laatstgenoemde 
heilige koe wil nog steeds verder worden 
gemolken... 

HOGER 
Europees wil men vooral voorkomen dat 

de internationale topklubs zich voorgoed 
van het gros der troepen kunnen afzonde
ren. IVIen wil ze proberen lijmen met meer 
internationale wedstrijden. Wel wetende dat 
er plannen bestaan om in een beperkt 
kransje een internationale kompetitie op te 
starten... Een rekensommetje leert ons dat 
volgens de nieuwe formule de uiteindelijke 
finalisten vijftien Europese matchen zullen 
spelen. Dat zijn er vier meer dan vandaag 
het geval is. Groot nadeel is evenwel dat 
door het eventuele samensmelten van de 
Europacup I en de Uefacup de nationale 
kompetitie aan belang inboet. Landskam
pioen worden zal niet langer hoeven om 
aan de internationale topkompetitie te kun
nen deelnemen. Bovendien zullen door het 
hoge wedstrijdregime de tegenstellingen 
tussen rijk en arm alleen maar groter wor
den. 

Om het met Michel Verschueren te zeg
gen: ,Jk ben het kotsbeu dat men alles 
naar beneden wil nivelleren. Die kollektivisti-
sche instelling van de grauwe middelmaat 
ergert mij meer dan ooit Ik ben voor de 
vrijemarktekonomie waarin de sterkste de 
sterkste is omdat hij er het hardst voor 
werkt. Als wij dus 35 spelers nodig hebben 
om dat programma af te werken, dan zullen 
wij 35 spelers kopen. En als de anderen niet 
kunnen volgen, awel, dan gaan wij op ons 
eentje Europees spelen. Kunnen wij het ver
helpen dat de anderen niet meer kunnen 
volgen ? Wij lullen niet, wij werken. Wij willen 
nog hoger, hoe sneller hoe beter En hoe 
rijker we worden, hoe liever ik het heb." 

MENING 
Vast staat dat we op weg zijn naar een in 

standen ingedeelde voetbalwereld. Wan
neer er zich, onder welke vorm dan ook, 

Om de kassa zo lang mogelijk te laten rinkelen denkt de voetbalbond aan 
nakompetities In alle reeksen. Maar is het spel om de bai daar wel mee 
gediend ? (foto vum) 

hele hen/ormingsproces kan dan opnieuw 
beginnen. Want nadat het nieuwe er af is, 
en dat gebeurt vandaag alsmaar sneller, zal 
het publiek zich afkeren van de staartklubs 
eerst en de middenmoters nadien. Daar
naast wordt een traditie nagenoeg geheel 
opgeofferd of ten grave gedragen. Wat 
moet er geworden van de Beker voor Beker
winnaars die volgens de oude formule zou 
blijven verder bestaan en waarin geen enke
le topklub meer zal terug te vinden zijn? 
Een beetje ambitieuze voetbalvereniging zal 
vierkant bedanken voor een kompetitie die 
helemaal in de schaduw leeft van de Super-
beker. Of voetbal in de greep van de niet te 
stillen honger naar bankbiljetten... 

Ook binnenlands zal men zich aan een en 
ander mogen verwachten. Nationaal denkt 
men er aan in alle reeksen nakompetities te 
organiseren. Om de kassa zo lang mogelijk 
aan het rinkelen te krijgen. Of de sport er 
mee gediend is en er zit op te wachten is 
een vraag die niemand zich nog stelt. Als 
het maar opbrengt. 

Voor dat laatste zal ondanks alles de sup
porter moeten zorgen. Al zal niemand hem 
ooit naar zijn mening vragen. 

Het blijft rommelen in de Uefa en 
in de Belgische voetbalbond. Bei
den beweren met onverdroten ij
ver de toekomst voor te bereiden. 
De Uefa wil met een Superbeker, 
die automatisch zal leiden tot de 
opheffing van de huidige Cham
pions League, een Superliga 
voorkomen en de eigen voetbal
bond wil de Belgische kompetitie 
In nagenoeg ai zijn geledingen 
vernieuwen. 

een internationale kompetitie aandient zul
len binnen de kortste keren door de praktijk 
vaste topklubs, middenmoters en... degra
datiekandidaten worden gekreëerd. Het Flandrien 
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ZEVEN KEER KAMPIOEN 
Vincent Rousseau werd in Mecheien voor 

de zevende l<eer Beigiscln veldloopkam
pioen. Met de griep op het lijf liep hij William 
Van Dijck op tien en Eddy Hellebuyck op 
achttien sekonden. Drie dertigers op de eer
ste drie plaatsen. Het wil wat zeggen. Het is 
nochtans ooit anders geweest. Daaraan wer
den we herinnerd door Het Nieuwsblad dat 
naar aanleiding van „1993: het jaar van de 
atletiekrekords" uitpakte met een reeks over 
gewezen kampioenen. Gaston Roelants en 
Miei Puttemans: er was een tijd dat gans de 
atletiekwereld ons benijdde... 

KOLLEKE 
Roelants was nooit een gewone. Hij dacht 

vaak luidop. Ook vandaag nog deinst hij niet 
terug voor krasse uitspraken. Hij deelt verba
le klappen uit aan al wie hij tegenkomt. 
William Van Dijck, eens de grote belofte die 
echter nooit over de drempel van de interna
tionale klasse geraakte, zou altijd verkeerd 
getraind hebben. Roelants, eens wereldre-
kordhouder op de steeple en onze laatste 
Olimpische gouden medaille (Tokio 1964) in 
de atletiek, spreekt zijn twijfels uit over de 
gedrevenheid en het talent - het ene ligt in 
het verlengde van het andere - van onze 
betere lopers en loopsters. „ 't Heeft geen zin 
kampioen te zijn van je paroctiie, dat telt niet 
Het Is te gemakkelijl< nu. Hopen geld krijgen 
ze en ze moeten niets doen. Voor de duizend 
frank die wij kregen, krijgen ze nu een mil
joen. "Roelants deelt ook meppen uit richting 
beleidsmensen. „Een heel brave jongen 
(Paul Thijs, technisch direkteur van de Vlaam
se Atletiek Liga) maar als ik hem nog eens 
tegenkom, zal Ik hem zeggen: Polleke, jong, 
't kolleke is een beetje te dik hé. Als technisch 
direkteur moet hij zwijgen." 

Een andere reus van voor twintig jaar was 
Miei Puttemans. Hij grossierde onder meer in 
indoorwereldrekords en pakte zilver op de 
Spelen van München. Net als Gaston Roe
lants liep hij in de winter een tijd lang crossen. 
Met groot sukses trouwens. Miei beklaagt er 
zich nu nog over dat de atletiek hem eigenlijk 
geld kostte... We kunnen begrijpen dat de 
groten van toen hartzeer krijgen wanneer ze 
horen over de waanzinnige startgelden die 
vandaag worden uitbetaald. 

HOOP 
Roelants en Puttemans, Lismont en de veel 

te vroeg gestorven Ivo Van Damme werden 
voortgedreven door een niet te verzadigen 
ambitie. Het waren stuk voor stuk karakter
mensen die altijd en overal wilden winnen, 
die konden afzien en die, omdat ze nog niet 

Zaterdag wordt het bittere ernst. Met Mi-
laan-San Remo wordt het wielerseizoen pas 
voorgoed op gang geschoten. De Poggio en 
de Corso Cavalotti. Elke zichzelf respekteren-
de wielerkampioen ligt er méér dan een paar 
uur van wakker. De Primavera winnen blijft 
een hoge betrachting. Na de Sint-Jozefsklas-
sieker, zoals hij zolang terecht werd ge
noemd, komt april eraan en in die vaak natte 
maand met gore voorjaarswinden moeten 
onze koereurs hun seizoen goed maken. In 
de grote ééndagswedstrijden over kasseien 
moeten wij onze reputatie als wielerland pro
beren ophouden. In het rondewerk tellen we 
immers niet meer mee. Na Merckx en Van 
Impe gaapt al jarenlang de leegte en niets 
wijst er op dat die nu gauw zal worden 
opgevuld... 

Zijn onze cracks klaar voor het grote werk ? 
Wie zal het zeggen. In Parijs-Nice reed Johan 
Museeuw vaker in dienst van Cipollini dan 
omgekeerd. Capiot hield zich gedeisd en ook 
Nelissen ging vermoedelijk maar zelden tot 
het uiterste... In Tirreno-Adriatico was Van-
deraerden er vaak dichtbij maar meer ook 
niet. Toch zullen we pas zaterdagavond we
ten hoever al onze raspaardjes wel of niet 
staan. Tot dan blijft het gissen en hopen. 

het grote geld verdienden, bijna automatisch 
tot rationele seizoenplanning overgingen. De 
kampioenen van vandaag worden gemakke
lijk (steen)rijk maar kunnen precies daardoor 
maar moeilijk zichzelf blijven. 

Desondanks leeft er toch enige hoop op 
beterschap. Op de indoonwereldkampioen-
schappen in Toronto bereikten dhe Belgen 
een finaleplaats. Stevens, Bernaert en Corst-
jens venwezenlijkten het gestelde doel. Dat 
was vele jaren geleden... In Kanada werd ook 
nog eens duidelijk gemaakt dat de aflossing 
aan de top nu een bijna vanzelfsprekend 
bestendig proces is geworden. 

Er zijn er maar weinig die meerdere jaren 
na elkaar piekprestaties kunnen leveren. Om
dat de grote evenementen nu bijna dagelijkse 
kost zijn geworden en geen kampioen per
manent topprestaties kan blijven leveren... 

Vincent Rousseau (links) liep met 
griep op het lijf toch William Van Dijck 
op tien sekonden. 

HERBOREN 
Alex Zulle van zijn kant zorgde voor absolu

te duidelijkheid. De vierentwintigjarige Zwit
ser, zoon van een Nederlandse moeder, 
wordt een grote toekomst voorspeld als ron-
derenner. Hij mag in de Spaanse Once-ploeg 
nog een paar jaar groeien in de schaduw van 
kopman Erik Breukink. Precies zoals Indurain 
destijds groot werd in de lommer van Pedro 
Delgado. Zulle is een uitstekend tijdrijder die 
goed bergop rijdt en gedreven wordt door 
een aanvallend temperament. Ploegleider 
Sainz gelooft dan ook dat zijn schaduwkop-
man bestemd is voor het grote werk. De 
Zwitser, die als zevende renner in de geschie
denis de witte leiderstrui droeg van Parijs tot 
Nice - o.a. Fons Schepers (1933), Eddy 
Merckx en Freddy Maertens deden hem dit 
voor - schijnt inderdaad een geboren ronde-
renner. Met Rominger erbij kunnen voor de 
Zwitsers misschien ooit nog eens de tnom-
fantelijke tijden van het roemrijke duo Kubler-
Koblet herleven. 

Hoe dan ook: de wedergeboorte van de 
Zwitserse wielrennerij die voor enkele jaren 
nog op sterven na dood scheen bewijst dat 
men in de sport nooit moet wanhopen. 

BITTERE ERNST 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 20 MAART 
TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur locale, 
12 30 Affiche, kunstaanbod, 15 00 Wagonmaster, 
film, 16 30 Première Film & Video, filmnieuws, 
17 00 Kelly, jeugdsene, 17 25 Sleutel, jeugdaktua, 
17 50 MustI, tekentilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Gered door de bel, konnische serie, 
18 40 Vlaanderen vakantieland, Grobbendonk en 
Pays Basque, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 R.I.P., sene 
20 30 Taken Away, TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Next of Kin, film 

TV2 
15 10 Mllaan-San Remo, wielrennen 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel 1 : Itzhak Perlman in Rusland, 
dok 
22 00 Vuurvogel 2: Uit eigen land. De collega's 
van Josquin 
22 25 Vuurvogel 3: De Dans ontsprongen, cho
reografie 
22 40 Toots Thielemans en vrienden 

VTM 
13 00 Nieuws, 13 20 Down the long hills, Disney-
film, 15 00 Justin Case, Disneyfilm, 16 15 Super 
Nintendo; 16 20 Popeye; 16 30 The real ghost-
busters, tekenfilmserie, 16 55 Super Nintendo, 
1700 Super 50; 1750 Super Nintendo; 1800 
Nieuws; 18 05 Zorro, avonturensene, 1830 Jun-
gleboek, Vlaamse familieserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Distant Thunder, film 
23 30 Nieuws 
23 55 VTM-sport 
00 05 Rosemary's killer, film 

Ned. 1 
17 16 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Boggle, 
woordspel ,1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Ko de Boswachter, milieuprogr voor 
kinderen, 18 59 Kwispelen, kursusinfo, 19 04 Na
tuurlijk Nederlands, dok , 19 32 True colors, ko
mische sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Moon over Parador, film 
22 08 Glamourland, gossierubnek 
22 41 Karel, praatshow 
23 30 The trouble with Harry, film 

Ned. 2 
18 00 Nieuws; 18 20 On Top, reeks over bergbe
klimmen , 18 50 Step by step, sene, 19 25 Melrose 
Place, sene 
20 10 Miss Universe 1993, verkiezing Ned miss 
21 55 Zaterdagavondcafé, komische serie 
22 25 Casino Royale, spelshow 
22 55 Oosterse lessen In liefde: Kama sutra, 
erotische reeks 
23 20 Voyager - The world of National Geograp
hic, dok 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 15 10 Milaan-San Remo 
20 39 Oppassen!, komische sene 
21 06 De Schreeuw van de Leeuw, humor 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 19 De wereld van Boudewijn Büch, de Zuid
pool 
23 49 Museumschatten 
23 58 Nieuws 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmid
dag; 13 15 De draak en de muiltjes, jeugdfilm, 
14 30 Knettergek, jeugdsene, 15 00 Jonge vee
arts, familieserie, 16 00 TV 1 Top 30 ; 16 30 1 voor 
iedereen, familieprogr , 17 30 Beestenbos is 
boos, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Wonderjaren, komische sene, 18 35 De
cors, wonen en inteneur, 19 00 De Cosby show, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 FC De Kampioenen, komische sene (herh) 
21 00 Vlaanderen-Europa 2002, showprogr 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcar
toons, 09 40 Scattergories, telefoonspel, 09 45 
Schuif af, kinderprogr , 10 40 Pictionary, telefoon-
spel, 10 45 Zondag-Josdag, live-mag, 13 00 
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 00 Hardcastle & 
McCormick, misdaadsene, 14 50 Clip Club; 15 00 
Babei, film, 1645 Empty nest, sene, 1710 Star 
Trek, the next generation, sene, 17 50 VTM-
Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Oe kinderakademie, 
kindershow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meester!, komische sene 
20 30 Gaston en Leo, humor 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 25 Wies Anders, portretten 
2310 Nieuws 
23 35 Tussen de lijnen, sport 

Ned. 1 
18 42 1 for U, jongerenmag ,19 07 Family Dog, 
tekenfilmserie, 19 31 Flipper, kindersene, 20 00 
Nieuws. 
20 16 Waku Waku, spelshow 
20 49 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 38 Brandpunt, aktualiteiten 
22 17 Vreemde praktijken, komische serie 
22 45 Kruispunt, RK-info 
23 19 Vastenoverwegingen 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 TROSA^eroni-
ca sport; 13 00 Omrop Frysidn; 13 30 Oom Hedi-
douane, kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr , 
14 15 Aktüel, voor Turken, 14 45 Spiegel, media-
progr , 15 30 De Fordfabriek, dok ,16 00 Nieuws, 
16 05 Portugees voor beginners, teleac, 16 10 
Italiaans voor beginners, teleac, 16 40 Klussen in 
huis, teleac ,17 15 Blinde hartstocht, sene, 17 40 
Knoop in je zakdoek, op ziekenbezoek, 18 00 
Nieuws; 18 08 The A-team, sene, 18 57 Candid 
camera, verborgen kamera, 19 20 Konsument en 
milieu, teleac, 19 35 De Natuurgids, teleac 
19 53 Sins, dramaserie 
21 21 Eenmaal, andermaaltocht, veilingprogr 
22 20 Varen, teleac 
22 50 Effektief besturen, teleac 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 11 00 
Reiziger in muziek; 12 00 Het Capitool, debat, 
12 45 Opera Matinee, klassiek, 18 00 Nieuws; 
18 10 Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de Week, satirisch progr 
20 36 Lopende zaken, berichtgeving 
21 10 The Black Adder, komische sene 
21 48 The Execution Protocol, dok 
23 12 Freek de Jonge: Losse Nummers, teater 

TV1 
14 00 Grenzen, schooltelevisie, 14 20 Aardrijks
kunde, schooltelevisie, 14 30 Klassieke mechani-
ka, schooltelevisie, 15 00 Svengali, film, 17 00 
Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje, kinderse
rie, 17 30 David de kabouter, tekenfilmserie, 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 
Buren, serie, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns Euh, spelprogr 
20 40 Raven, akliesene 
21 30 Alle 5, wetensch progr 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Prentenboeken, schooltelevi
sie, 19 20 Huisje Boompje Beestje, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitool, sene, 19.53 Benny Hill, 
kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 Uitzending door derden 
21 00 Bijdehand, infomag 
21 30 Nieuws 
22 05 Jean Galmot Avonturier, film 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport, 
13 50 Cheers, sene, 1415 The power, the pas
sion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country 
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene ,1615 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 05 Happy days, sene, 17 35 Home 
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Kotmadam, sene 
21 00 Beverly Hills 90210, sene 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 05 The odd couple, sene 

Ned. 1 
20 25 Hoiidayshow, spelprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 01 Uit de school geklapt, komische reeks 
22 31 Het Faberikaat, belevenissen 
23 00 Dokument: De bloem van Rio, dok 
23 40 Miniatuur 
23 47 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, serie, 
16 00 Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinder
progr , 17 07 De Teenage Hero Turtles in Europa, 
tekenfilmsene, 17 29 Het geheim van de smid, 
ambachtenreeks, 17 44 Uw hond gehoorzaam in 
10 lessen, kursus, 18 00 Nieuws; 1819 Stunt-
masters, avontuurlijk mag , 18 46 Candid camera, 
grappen, 1911 Krabbé, jongerenmag, 19 50 
TROS Kieskeurig, konsumentenmag 
20 20 Joost mag het weten, klucht 
22 02 TROS Aktua, aktualiteiten 
22 33 Zit ik ernaast...?, anders aanpakken 
23 05 Het elfde uur, praatprogr 

Ned. 3 
18 45 TVTV, mag , 19 10 De allerbeste wervers, 
komische dramaserie, 19 36 TV-Nomaden, jonge
renmag 
20 07 Het Symposium, diskussieprogr 
20 58 Lolapaioeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 De Haag Vandaaag 
23 18 Kreatief met kurk, feest 
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TELEVISIE 

[ j jm23|Mr 
TV1 

14.00 La vle quotiedienne, schooltelevisie; 14.30 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 15.00 Oog 
om Oog, film; 17.00 Grensstad, westernserie; 
17.25 Duuple, kinderserie; 17.30 Beestenbos is 
boos, Jeugdserie; 17.55 Tiic tal(; 18.00 Nieuws; 
18.10 Mooi en meedogenioos, serie; 18.35 Top 
score, woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25 Me-
dedeiingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 De drie wijzen, kwisprogr. 
20.35 Zeker weten, praatshow 
21.30 NV De Wereid, reportagemag. 
22.00 i.Q., kwis 
22.30 Vandaag 
22.55 Uitzending door derden 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Milleuieer, schooltelevisie; 
19.20 Georgrafiscli kennen en kunnen, schoolte
levisie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 Benny 
Hiii, kolder. 
20.00 Decors, interieurmag. 
20.30 Kijk uit I, verkeerstips 
20.35 Eeuw van ontdekkingen, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Terminator, film 

VTM 
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.05 Earthfile, dok. serie; 14.15 The power, ttie 
passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A 
country practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club; 17.00 Tekenfilm; 17.05 IHappy days, serie; 
17.35 hfome and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 
19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 Bompa, komische serie 
21.00 The Flying Doctors, ziekenhuisserie 
21.55 The Strauss Dynasty, serie 
22.50 Nieuws 
23.15 Northern Exposure, cultserie 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro Service 
Salon, middagmag.; 17.17 Vinger aan de pols, 
medisch mag.; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 
Sesamstraat, vliegen; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 
Het klokhuis; 19.00 Tussen kunst en kitsch, 
antiekmag.; 20.00 Nieuws. 
20.25 Richting Engeland, film 
21.38 Avro televizier, aktualiteiten 
22.07 Birds of a feather, komische serie 
22.42 De stoel, praatshow 
23.25 Cheers, komische reeks 

Ned. 2 
18.20 Nederland Diereniand, dierenprogr.; 18.50 
Newly weds, serie; 19.20 Veronica Reisgids, 
stedenvakantie; 19.50 Married with children, se
rie. 
20.20 De staatsloterijshow, show 
22.00 Veronica Boksgaia, live vanuit Ahoy 
23.25 Reklame en promotie, teleac 
23.55 Geheugenkursus, teleac 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 
19.59 De connaisseur, finale kwis 
21.06 De geschiedenis van de jazz in Nederland, 
dok. serie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Den Haag vandaag 
23.15 De Gulden Snede: de vader van Agnes, 
portret Peter van Straaten 
23.45 Nieuws 

WOENSDAG 24 MAART 
TV1 

14.30 Vincent en Ik, jeugdfilm; 16.30 Samson, 
kinderprogr.; 17.30 Postbus X, jeugdserie; 17.55 
Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
ioos, serie; 18.35 Top score, woordspel; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Married with children, komische serie 
20.25 Derrick, krimiserie 
21.25 'Allo, 'Allo, komische serie 
21.55 Op de koop toe, konsumentenprogr. 
22.30 Vandaag 
22.55 Boulevard: De geschiedenis van Zuld-
Afrika, dok. serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Wie slim Is sorteert, infose-
rie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 Benny Hiii, 
kolder. 
20.00 Sportavond 
21.30 Nieuws 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 Super 50, VTM top 50; 14.15 
Tekenfilm; 14.20 Gummi Bears, serie; 14.45 Cap
tain Planet and de Pianeteers, tekenfilmserie; 
15.10 Rambo, serie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20 
Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club; 17.00 
Tekenfilm; 17.10 Happy Days, serie; 17.35 Home 
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en 
letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00 
Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.30 Copy Copy, komische serie 
21.00 Illusions, film 
22.50 Nieuws 
23.15 Hill Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro's Servi
ce Salon, middagmag.; 17.02 Weg van de snel
weg - Nederland, NO Zwitserland; 17.26 Happy 
holiday show; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 
Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het 
klokhuis; 18.59 Op de vlucht, jeugdfilm; 19.31 
Land in zicht, toerisme; 19.52 Politieke partijen; 
20.00 Nieuws. 
20.25 Sarah, plain and tall, TV-film 
22.05 Megabrein, kwis 
22.44 Flevo Festival '92, impressie 
23.11 Bepple, komische serie 
23.37 Nieuws 

Ned. 2 

20.16 Peter, sketch 
20.22 Politieke partijen 
20.25 Socutera: de stille pijn 
20.35 Studio sport 
22.00 Tijdsein il, aktualiteiten 
22.30 Antenne, De echte straf komt nog, dok. 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 17.05 Bees
tenbos is boos, tekenfilmserie; 17.30 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmserie; 18.00 Nieuws; 18.18 Dub
beldekkers, komische serie; 18.43 Da's lachen, 
tekenfilmpje; 19.03 Lingo, woordspel; 19.30 Gen
tleman oplichters, serie. 
20.26 Per sekonde wijzer, spelprogr. 
21.00 Blauwdruk: de uitvinding, dok. serie 
21.25 Onderstroom, werk en ekonomie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Den Haag vandaag, pari. nieuws 
23.18 Law and order, misdaadserie 
00.03 Museumschatten 
00.12 Nieuws 

TV1 

14.00 Grenzen, schooltelevisie; 14.20 Aardrijks
kunde, schooltelevisie; 14.30 Klassieke mechani-
ka, schooltelevisie; 15.00 Kampioenen, film; 17.00 
Grensstad, westernserie; 17.25 Duupje, kinderse
rie ; 17.30 Saartje en Sander, tekenfilmsene; 17.40 
Kinderen van Waterland, jeugdserie; 17.55 Tik 
Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
ioos, serie; 18.35 Top score, woordspel; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Schwarzwaldklinik, serie 
20.45 Matlock, advokatenserie 
21.30 Panorama, aktualiteiten 
22.30 Vandaag 
22.55 Uitzending door derden 
23.05 Europese tuinen van toen en nu, dok. serie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika/Tervuren, schooltelevisie; 19.30 
Het Capitooi, serie; 19.53 Benny HIII, kolder. 
20.00 Couleur locale, reportagemag. 
20.30 Tekens, Antwerpen; een stad gefotografeerd 
21.30 Nieuws 
22.00 Première Film & Video, filmnieuws 
22.30 Gothic, film 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 
14.05 Earthfile, korte dok.; 14.15 The power, the 
passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A 
country practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club; 17.00 Tekenfilm; 17.05 Happy Days, serie; 
17.35 Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.: 
19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 TIen om te zien, show 
21.30 Jambers, grote gezinnen 
22.20 Hunter, aktleserie 
23.10 Nieuws 
23.35 The young riders, westernserie 

Ned. 1 

20.00 Nieuws. 
20.25 Maigret, detektiveserie 
21.21 Kenmerk, aktualiteiten 
21.55 De vervulling, monoloog 
22.20 Afrikaner buiten de Kraal, dok. 
23.12 Nieuws 

Ned. 2 
17.30 Tijdsein, aktualiteiten; 18.00 Nieuws; 18.19 
Ik weef het beter, spelprogr.; 18.47 Black Beauty, 
jeugdserie; 19.09 Hobby-TV; 19.37 Nederland 
zingt, koor- en samenzang. 
20.07 Was getekend, korte portretten 
20.21 Het rijk van de Russische Beer, dok. serie 
21.13 Pijn, hoe kom je eraf?, kronische pijn 
21.45 Multiple cholse, kwis 
22.10 Billy Graham - Euro '93, reportage 
22.35 Wit begint, zwart wint, dok. 
23.05 Lied 
23.10 Japans voor beginners, teleac 
23.40 Nieuws 

Ned. 3 
20.11 Doet ie't of doet ie't niet, spelshow 
21.30 Mad about you, komische serie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, aktualiteiten 
23.00 Den Haag Vandaag 
23.18 Met WItteman, praatshow 
00.03 Natuurmoment 
00.10 Nieuws 
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TV1 
14.00 La vie quotidienne, schooltelevisie; 14.30 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 15.00 Hit 
and Run, film, 17.00 Grensstad, westernserie; 
17.25 Duupje, kinderserie; 17.30 De Freggels, 
poppenserie; 17.55 Til<tal<; 1800 Nieuws; 18.10 
iUooi en meedogenloos, serie; 18 35 Topscore, 
w/oordspel; 19.03 Buren, serie; 19 25 Mededelin
gen; 19.30 Nieuws. 
20 00 Het park, serie 
20 30 Tartufo, spelshow 
21 45 Slissen en Cesar, komische serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Kiassiel(e mechaniica, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 
Benny Hiii, kolder. 
20.00 Vlaanderen valcantieland, Oost-Vlaanderen 
en Oostenrijk 
20.40 l\Aagische wereld: Het Chinese Kin-Jae 
feest, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Afficlie, kultureel mag 
22.20 Abdijen in West-Europa, dok. serie 
22.50 Op weg naar Oostland, monoloog 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 
14 05 Earthfile, dok serie, 14.15 The power, the 
passion, serie; 14 40 Webster, sene, 15 05 A 
Country practice, serie, 15.30 Dynasty, sene, 
16 20 Santa Barbara, sene, 16.45 Clip Club; 17 00 
Tel(enfilm; 17 05 Happy Days, serie, 17.35 Home 
and away, sene; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstul(, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21 30 Anna, film 
23 15 Nieuws 
23 40 Star, filmmag. 
00 25 Diamonds, detektiveserie 

Ned. 1 
15.53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16.08 Spoorloos, 
oproepen, 16.29 Heb iii iets gemist?, hoogtepun
ten, 16 57 Young Riders, jeugdsene; 17.45 Bog
gle, woordspel; 18 15 Sesamstraat; 18.30 Het 
jeugdjoernaai; 18.40 Het Klokhuis; 19 00 Vrij
dagavond vroeg... Van Willigenburg, praatprogr ; 
19.29 True crimes, sene, 20.00 Nieuws. 
20.25 Spoorloos, personen terugvinden 
21.24 Reporter, aktualiteiten 
21.59 The house of Eiiott, dramasene 
22.52 Kunstgrepen in de medische wereld, dok 
23.29 Nieuws 

Ned. 2 
18.19 Dingbats, knptogramspel, 18 52 Karaoke, 
liedjesprogr , 19 20 Tax free, komische serie. 
19.50 De leukste thuis, leuke vidieo's 
20.23 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie 
21.25 Bananasplit, verborgen kamera 
22.08 Jansen slaat door, satirisch progr 
22.18 Tros TV Show, praatprogr. 
23.09 Dat willen we even kwijt, column 
23.18 In the heat of the night, politiesene 
00.04 De TV dokter, tip 
00 08 Live lijn, gesprekken 
00 58 Nieuws 

Ned. 3 
20.20 Het nationale songfestival, finale 
22 00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, aktualiteiten 
23.00 Gesprek met de minister-president 

Arnold Schwarzenegger gaat wel erg gewelddadig tekeer In The Termina
tor. Dinsdag 23 maart op TV 2, om 22u. 

ZATERDAG 20 MAART 

MOON OVER 
PARADOR 

Aardige komedie van Paui Mazursky 
(1988) over een Amerikaanse akteur die 
gedwongen wordt de plaats in te nemen 
van een pas overleden diktator van een 
Zuidamerikaanse staat. Richard Dreyfuss 
is best leuk in de rol en wordt geassis
teerd door de knappe Sonia Braga. (Ned. 
1, om 20U.2S) 

ZONDAG 21 MAART 

CHOCOLAT 
Autobiografisclie debuutfilm van Claire 

Denis (1988). Op subtiele manier schetst 
zij het leven van een Frans gezin in 
Kameroen, vlak voor de onafhankelijk-
heid. (TF 1, om 24u.) 

MAANDAG 22 MAART 

THE MAD 
MISS MANTON 

Barbara Stanwyck is een rijke oude 
dame die steeds opnieuw in de proble
men komt: zij vindt immers het ene lijk na 
het andere... Een genietbare komedie van 
Leigh Jason uit 1938. (BBC 2, om 17u.) 

DINSDAG 23 MAART 

TERMINATOR 
De Terminator is een bionisch wezen 

uit de toekomst dat in mensengedaante 

naar 1984 teruggestuurd wordt om er een 
jonge vrouw aan flarden te schieten. Ar
nold Schwarzenegger bleek duidelijk een 
goede keuze voor de rol van de niet te 
stuiten robot. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 24 MAART 

JOURNEY 
Een bewusteloos meisje (Genevieve 

Büjold) wordt door een pioniersfamilie uil 
het water opgevist en wordt opgenomen 
in de dorpsgemeenschap. Zij lijkt het 
ongeluk aan te trekken en gaat langs de 
rivier op zoek naar haar verleden. Een 
vreemd verhaal, in 1972 verfilmd, door de 
Kanadese regisseur Paul Almond. (Super 
Channel, om 23u.) 

DONDERDAG 25 MAART 

GOTHIC 
Lord Byron, Maru en Percy Shelly en dr. 

John Polidori beleven in 1816 een nacht 
van eksessen, een nacht waarin o.m. het 
verhaal van Frankenstein werd uitge
broed. Een verbazende film (1986) met 
Gabriel Byrne, Julian Saids en Natasha 
Richardson. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 26 MAART 

HEARTBURN 
Een pittige komedie van Mike Nichols 

(1986), gebaseerd op de autobiografi
sche beststeller van Nora Ephron. Meryl 
Streep is de schrijfster die ontdekt dat 
haar tweede echtgenoot (Jack Nicholson, 
ook schrijver) haar bedriegt. (BBC 1, om 
22U.30) 
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GERECHTIGHEID VOOR PACING 

Al Pacino, straks dan toch een Oscar? 

And justice for all, The Godfather 1 + 2, 
Dog day afternoon, Serpico, Dick Traceyz\'p 
even zovele films waarvoor Al Pacino een 
Oscarnominatie kreeg, zonder dat hij ooit op 
de scène mocht komen om het zo gegeerde 
beeldje in ontvangst te nemen. Dit jaar is hij 
tweemaal genomineerd, als beste bijrol in 
Glengary Glen Ross (WIJ, 4 maart j.l.) en als 
de beste akteur. Hij won er reeds een omstre
den Golden Globe mee, omdat de buiten
landse joernalisten die de prijs toekennen, 
zouden omgekocht zijn met snoepreisjes, in 
Scent of a woman (een remake van Profuma 
di Donna van Dino Risi), die tegelijkertijd -
niet terecht - ook werd genomineerd als 
beste film. 

BLIND 
Het mooiste woord op aarde is volgens 

luitenant-kolonel op rust Frank Slade (Paci
no) pussy, wat ons drielettenwoord voor kut 
is. Slade, blind, lichtgeraakt en een fenomeen 
in het herkennen van vrouwelijke parfums, 
heeft besloten het veteranenhuis achter zich 
te laten, om een snoepreisje naar New York te 
maken, waar hij dan na enkele dagen van 
genot zich voor het hoofd zal schieten. Hij 
zoekt een begeleider en dat wordt de beurs-
student Charlie Simms, die net een aanrijding 
had met de schooldirekteur die hem, als hij 
niet verklikt wie de direkteur een poets bakte, 
oneervol aan de deur zal zetten. 

Dit tweetal groeit zo sterk naar elkaar toe, 
dat er een vriendschap ontstaat. Het eerste 
gedeelte van de film is het sterkste, daar geeft 
Pacino het toppunt van zijn kunnen, later 
deint de film wat uit, zonder een echt hoogte
punt te kennen, want de meloscène aan het 
eind, die inderdad door Pacino zelf gerelati
veerd wordt, is een beetje te veel. Toch blijft 
de film best genietbaar. Pacino leerde zich 
trouwens onënteren als een blinde, loopt als 
een blinde al hij zich door een ziende laat 
leiden, hij vormt een telefoonnummer als een 
blinde, vindt een zetel, vult een glas, of steekt 
een sigaar aan als een blinde. Alleen voor 
Pacino moet je dit zien. 

TRIOM VAN DE 
SLECHTE SMAAK 

Op het bloedenge Brusselse filmfestival 
kun je deze week volgende hoogtepunten 
beleven (WIJ, 11 maart j.l.): 

Braindead (zaterdag 20 maart, tweetalige 
onderschriften. 

Laat meteen gezegd voor diegenen die al 
misselijk worden bij het openen van een blik 
tomatensap, dat deze Nieuwzeelandse film 
een der meest bloedige horrorkomedies is 
die ooit op doek werd gebracht. Een triomf 
van de slechte smaak! Mum (Elizabeth 
Moody) wordt gebeten door een half aap-rat 
en verandert in een zombie. Zij proeft op haar 
beurt even van haar verpleegster, de priester, 
een oom. In kamer 24 groeit iets lieflijks, dat 
echter een kwalijke plaag wordt wanneer de 
deur plots opengaat. Een mengeling van 
bloed, etter, spuug, waarop Clive Barker 
jaloers mag zijn. Peter Jackson's beste film 
wordt er gefluisterd, of durft niemand het 
luidop zeggen, met de angst te worden 
beschuldigd van slechte smaak? 

Hellraiser III: Hell on earth (Donderdag 25 
maart, tweetalige onderschriften). 

Op de genenek zien we Clive Barker als 
uitvoerend producent en leverancier van het 

oorspronkelijke scenario. Geen gewone hor
ror dus, maar horror die een dansje maakt 
met het bovennatuurlijke, het fantastische. 
Pinhead (Doug Bradley), de bloedige held 
van voorgaande haarrijzers, komt langs haar 
dromen in kontakt met TV-nieuwsleester 
Joey Summerskill (Terry Farrell). De dromen 
gaan onveranderlijk over haar, voor haar 
geboorte in Vietnam gesneuvelde vader. 
Joey onderzoekt de verdwijningen die zich 
voordoen in de nachtklub van J.P. Monroe, 
de aantrekkelijke en arrogante uitbater, die 
zich als kunstwerk een metalen kolom aan
schafte, waarin vervormde gezichten en ge
mutileerde lichaamsdelen van mensen zicht
baar zijn. Daarin staat centraal het gezicht 
van een man met spijkers in zijn schedel. 

Pinhead: de liefhebbers zullen smullen... 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 171 
HORIZONTAAL 

1 Brandbaar spul voor doe-het-zelvers (4) 
4 Die walm maakt benauwd (5) 
9 Défilé van uitblinkers (13) 

11 Groep muzikale volksvertegenwoordi
gers (11) 

12 Met twee handen iets ontsluiten (11) 
15 Dit moet op veilig staan (4) 
16 Vliegend is het een kledingstuk (4) 
17 Energie (3) 
19 Te hoogi (4) 
20 Al bij 't begin van een tenniswedstrijd 

krijg je meer loon (6) 
21 Hoeve, ver van hier (5) 

VERTIKAAL 

2 Dit werktuig wordt gehanteerd door een 
man voor wie wielrenners schrik hebben 
(5) 

3 De reden vind je beneden (5) 
5 In zo'n gemeente kun je met zitten of 

liggen (11) 
6 Daarin bestaan alle goeie dingen (6) 
7 Niet verboden (10) 
8 Het bovenste va een dier als scheld

woord (6) 
10 Een meisje voor een hoop geld verandert 

daardoor in een jongen (5) 

OPLOSSING OPGAVE 169 
Horizontaal: 2 vagebond, 5 ontdui
ken , 7 medeklinkers, 9 lang geleden, 
12 meetlat, 14 gewoon, 16 gemengd 
bedrijf, 17 inbinden 
Vertikaal: 1 Andersen, 2 van slag, 3 
gaden, 4 buideldieren, 6 veelzeg
gend, 8 eenstemmig, 10 la, 11 kopij, 
13 tegoed, 15 wijd 

Walter Jacobs uit de Hoge Aardstraat 
16 in 2610 Wilrijk wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 169 werd uit de 
korrekte inzendingen getrokken. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossmg van opgave 171 ten 
laatste maandag 29 maart op de re-
daktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Rechtzetting: in het het raster van 
opgave 170 slopen twee foutjes: 15 
vertikaal moet één vakje naar rechts 
en bij 4 horizontaal moet het lijntje 
van het derde vakje bovenaan door
getrokken worden. Onze verontschul
digingen voor deze vergissingen. 

18 

20 

9 

11 

12 

16 

5 6 7 

1 

4 

2 3 

• 
- • B^ 

10 

• • • ^L 
^r^ • ^L 

• " 
•̂ n 
^^^1 

21 22 

17 

1 
13 

Ĥ 
15 

• 
19 

13 Mensen die zich erg voornaam vin 
(5) 

14 Hard (7) 
15 Zonder enig geluid (4) 
18 Dansvloer (5) 
22 Zo'n rondje stelt mets voor (3) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Politieke l(risis in Mosl(Ou", 
las Ahasverus 
Conditio Jeltslne qua non 

VTM: soap met balletjes 
• 

Zij hielden een minuut stilte, langer 
konden zij er niet stil bij staan. 
* 

150 jaar dierentuin: 
Zoo, zoo... 
* 

Wat baten Decroo en Bril als 
de eekhoorn niet zien en wil ? 

Zetduivel: Snew York 

Stijn Coninckx spant Daens 
voor z'n oskar 

Vlaams Blok tweetalig: 
Flipt Dewinter? 

VLD-beginselverklaring 
briljant verscheurd 
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UIT DE REGIO 

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: 

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-adviseurvan het Ekolo-
gisch en Technisch Departement van de Federatie 
der Chemische Nijverheid. 

BERINGEN 
Op woensdag 24 maart 1993 om 20u. in De 

Suiting, 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). 

VCK NAAR UTRECHT 
Voor het derde jaar op rij organizeert de 

Vlaamse Culturele Koepel (VCK) op zaterdag 
24 april een studiereis naar Nederland. De 
geïnteresseerden krijgen er de mogelijkheid 
kennis te maken met instellingen, opvattingen 
en samenwerkingsverbanden die nuttig kun
nen zijn voor de werking van hun organizatie. 

Deze keer kunnen de deelnemers in de 
voormiddag kiezen tussen een bezoek aan 
het Repertoire Informatiecentrum Muziek 
(RIM), een centrale muziekbiblioteek met ge-
automatizeerde katalogus ten behoeve van 
de amateur-kunstenaars, en een lezing over 
het herstel van de dinamiek van organizaties. 

In de namiddag volgt een kennismaking 
met het projekt Bouwhistorisch en archeolo
gisch onderzoek Utrecht. Dit projekt kombi-
neert archief- en bouwhistorisch onderzoek 
met archeologische opgravingen. Er is een 
stadswandeling voorzien begeleid door een 
gids. 

Praktika: vertrek met de bus om 7.30 u. te 
Berchem Station. Terug om 22 u. De deelna
meprijs bedraagt 1.500 frank, te storten op 
rek. 409-8556481-58. Inbegrepen: dokumen-
tatiemap, reis, één broodmaaltijd, de bezoe
ken en gids. Het avondmaal is voor eigen 
rekening. 

MËËR 
I T I UITJ^ lm 
BATIBOUW 

Volgende WIJ-lezers ontvingen van ons 
een gratis inkomkaart voor Batibouw: William 
Sierens, Merelbeke; A. Van den Steen, Hoe-
gaarden ; W. Van Dessel, Lier; Wijnen-Corne, 
Eigenbilzen; Luc Lecomte, Edegem; Patrick 
Garré, Brugge; Jan Bossuyt, Meulebeke; 
Geert Defoort, Kortrijk; W. Bossuyt, Kortrijk; 
Georgette Toneau, Kortrijk; L. Decavele, Kort
rijk; Lieve Deprez-Vandendriessche, Tervu-
ren; Adolf Van de Sompel, Nevele; Louise 
Moens, Zaventem; Urbain Labaere, Gistel; 
Van Gelder, Berchem; G. Geens, Kapelle o/d 
Bos; Jan Lauwers, Edingen; Godelieve De 
Vos, Roosdaal; Robert Janssens, Zichem; 
Erna Vanhemele, Zaventem; Eddy De Sae-
ger, Denderwindeke; Norwin Erauw, Roos-
daal ; Hilde De Leeuw, Herzele; Annick De 
Coster, Geraardsbergen; Ben Menten, Me-
chelen; Martine Neuckermans, Geraardsber
gen ; Michel Van Cutsem, Ninove. 

ARDENNE & MEUSE 
De 10 infopakketten over de Waalse Arden

nen gaan naar: An Goris, Wilrijk; Maggy 
Claeys, Kortemark; Mathieu Plessers, Bilzen-
Bevers; W. Rosiers, Neeroeteren; Herman 
Vandendries, Brussel; Herman Van Geyte, 
Grembergen; Johnny De Moor, Herzele; Erik 
Vandewalle, Izegem; Hans De Belder, Brus
sel; E. Suykens, Niel. 

Spijtig voor hen die uit de boot vielen, 
misschien een volgende keer meer geluk... 

„VLAANDEREN 
NAAR 2000" 

Op vrijdag 26 maart a.s. om 20u. in de zaal Van 
Volden, Dumereyplein 1 (Boeveriestraat), Brugge, 
hebben alle in Vlaanderen aktieve politieke partijen 
aanvaard om te komen debatteren over de vraag 
„Hoe met Vlaanderen naar 2002". 

WB-Brugge, P. Benoitlaan 57/2, 8200 Brugge, 
zorgt voor de moderator. 

Inkom: voorverkoop 100 fr., aan de zaal 120 fr. 

EUROPESE 
VOLKSHOGESCHOOL 
NAAR MACEDONIË 

In WIJ van 18 januari '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, niet 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 drie-volkere-
nontmoeting kan nu reeds zijn/haar naam -i- 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... 

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: 

l lu .30: aankomst Fakkelloop voor Amnestie, 
aan de St.Franciskuskerk op de Bredabaan (VNJ 
Antwerpen) 

1 lu.45: plechtige herdenkingsmis in de St.Fran
ciskuskerk: voorganger: e.h. P. Dhaens (StNik-
laas); homilie: e.h. W. Corsmit (Antwerpen); muzi
kale omlijsting: SMF-Scheldekoor Antwerpen; lek-
toren: Walda van Onckelen en Hans Bogaert. 

12U.45: 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 WB. 

BDAC 

GEDAAN MET 
BELGIË ? 

Bij het goedkeuren van het St.-Michielsak-
koord klinkt meer en meer de vraag of het nu 
gedaan is met België... De jongste aflevering 
van Panorama (BRTN) heeft daar nog een 
schepje bovenop gedaan. 

Dne visies op het probleem zullen tijdens 
een driehoeksdebat tegenover mekaar ge
steld worden. De Vlaams-nationale zal ver
tolkt worden door Bert Anciaux, de Waals-
radikale door José Happart en de Belgische 
door Luk Ryckaert, koördinator van het Front 
voor Unionistisch Federalisme. 

Het debat wordt georganiseerd door dat 
Front, de Studentenvereniging van 21 juli en 
de BPS-SPB; drie behoudsgezinde Belgicis-
tische konstrukties. Moderator is Philip Hey-
len. UIA-student. 

Het gesprek gaat door op woensdag 24 
maart om 20u.in de ULB, Auditorium 1302, F. 
Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel. 

37 WIJ - 18 MAART 1993 



UIT DE REGIO 

BRABANT 
MAART 
19 DWORP: vu-Kaartavond in zaal Ons Huis 
Jaarlijkse kaartavond Koejonnen Inschrijven ter 
plaatse vanaf 19u 30 Begin 20u Org VU-Dvnorp 
20 STEENOKKERZEEL: Leeuwkesfuif in Den 
Echo, Van Frachenlaan 24 Deuren 21 u Kaarten 
80 fr, wk 50 fr Org Vlaamse Jongeren Steenok-
ksrzGGi 
20 ST.AGATHA-BERCHEM: 2de Breughelfestijn in 
Gemeenschapscentrum De Kroon, J B Vanden-
dneschstraat 19 Van 11 tot23u Org VU-StAgat-
ha-Berchem 
20 DILBEEK: Feestavond met kaas, wijn, bier en 
reuze-tombola in de feestzaal van Westrand Vanaf 
19u30 Optreden van de Vlaamse Nederlander 
Hans De Booij Inkom wk 200 fr, toegang 250 fr 
Reservatie 02/569 63 70 Org Volksbelangen-VU-
Groot-Dilbeek 
20 BRUSSEL: Kosteloos bezoek o I v oud-senator 
Walter Luyten aan de Vlaamse Raad, Kamer en 
Senaat Afspraak om 10u , ingang voor groepsbe
zoeken, Leuvensew/eg 11 
20 KEERBERGEN: Spagetti-avond Vanaf 18u in 
zaal Berk en Brem, hartje Keerbergen 150 f r p p 
Iedereen w/elkom Org VU-Keerbergen 
21 TERVUREN: Steakfestijn vanaf 12u in de ,,En
gel", tVlarkt 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/Herdebeekstraat te St Anna-Pede, 
Vanaf 18u Ook op 28/3 vanaf 11u30 Org VU-
Itterbeek 
31 LENNIK: Info-avond over „Oude Geneesmidde
len" Om 20u in Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 27 Info 02/532 14 41 - M Van Kerck-
hoven ) Org Pajottenlands Jongerencentrum 

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 
2 VLEZENBEEK: Wonen in eigen streek Debat 
n a V de herdenking van Daan Vervaet met o m H 
Meert, E Van Vaerenbergh, M De Broyer, Wi 
Schouckens In CC De Merselborre, om 20u Org. 
De Vrede-Vlezenbeek 
4 VLEZENBEEK: Lentewandeling naar de water
molen van Pede (rondleiding door molenaar) Ver
trek om 14u op het gemeenteplein Org De Vrede-
Vlezenbeek 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - M geboren 25 07 72 Adminstra-
tief bediende Zoekt werk in Vlaams-Brabant of 
Brussel 0/Ref 930208 Voor inlichtingen Volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr geboren 16 02 63 Administra
tief bediende Zoekt werk in de omgeving Halle of 
Brussel 0/Ref 930210 Voor inlichtingen Volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

VOLKS-DILBEEK START KAMPANJE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

In Groot-Dilbeek zat men de afgelopen maanden 
met stil Reeds sinds september '92 is een werk
groep druk bezig met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen '94 

In Dilbeek is VOLKS op een paar honderd stem
men na de grootste fraktie (11 zetels op 33, even
veel als de CVP) Nochtans is VOLKS na de verkie
zingen van '88 door een ,,ingreep van hogerhand" 
naar de oppositie venwezen CVP en PW bundel
den alle nationale krachten om in Dilbeek een 
betsuursakkoord te tekenen Burgemeester Jet Val
keniers, schepenen Jef De Ridder en Maurits Appel-
mans, OCMW-voorzitter Roger Van de Vondel en de 
dinamische ploeg mandatanssen van VOLKS, 
moesten in de vergeetboek geduwd worden i 

Een derde van de Groot-Dilbeekse bevolking zag 
zijn stem teloorgaan in wat later een politiek gekon
kel zou worden burgemeester Plateau (PW) werd 
eigenlijk op deze manier door CVP-Dilbeek in een 
blauwe kamerzetel geduwd, burgemeester De 
Craen (CVP) werd dne en een halfjaar later, einde
lijk" burgemeester Maar liefst 3 schepenambten 
werden tussentijds gewisseld, en op dit ogenblik 
verkeert Dilbeek in de ban van de laatste schepen-
wissel, die maar met wil plaatsvinden 

DILBEEK-STAD 
Of de Dilbeekse bevolking en het toekomstbeleid 

van Dilbeek hiermee gebaat zijn, zal de heren en 

dames van de meerderheid een zorg wezen i Met 
moeite worden de financiële eindjes aan elkaar 
geknoopt (paradijslijke verkiezingsbeloften van 
VLD-er Platteau indachtig''), van enig kreatief beleid 
IS geen sprake meer, een degelijk sociaal en 
woonbeleid is gewoonweg onbestaand, de ge
meentelijke diensten moeten zelf zo veel mogelijk 
infrastruktuur- of aanpassingswerken verrichten, het 
aantal Franstaligen neemt toe zonder dat hiertegen 
een daadwerkelijk beleid wordt gevoerd, men pro
pageert ideetjes als ,,Dilbeek-Stad" 

Voldoende elementen voor VOLKS-Dilbeek om te 
stellen Stopi, dit heeft Dilbeek nooit verdiend' 
Deze rustige en groene Vlaamse long, aan de rand 
van Brussel, moet een baken zijn < Hier begint 
Vlaanderen, en dat moet iedereen merken, op elk 
vlaki 

Vandaar dat VOLKS met langer wou wachten om 
de verkiezingskampanje in gang te zetten Nog 
tijdens de maand maart wordt door middel van een 
perskonferentie duidelijk gemaakt waar Volks voor 
staat I De kampanje zal worden opgehangen aan 
een viertal tema's die ruim in de diverse program
ma's van de deelgemeenten zullen worden ver
taald ' Ondertussen loopt in Groot-Dilbeek een 
bevraging van de bevoking, die verscheen in het 
Partijblad 

EURO-DEBAT TE LEUVEN 
De leerlingenraad van het Sint-Pieterskollege te 

Leuven organiseert een debat over Europa en het 
Verdrag van Maastricht Het panel bestaat uit EG-
kommissans Karel Van Miert (SP) en de Europarle
mentsleden Jaak Vandemeulebroucke (VU), Ma
rianne Tysen (CVP), Karel De Gucht (VLD) en Pol 
Staes (Agaiev) Moderator is Rik Tyrions van de 
BRTN-radio 

Het debat gaat door op donderdag 25 maart om 
19u in het Sint-Pieterskollege, Minderbroederstraat 
13 te 3000 Leuven Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij Bart Seldeslachts, Stationsstraat 46 A te 
3360 Lovenjoel, of telefonisch na 17u 
016/46 10 25 

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 

Voon/erkoop 200 fr, ingang. 250 fr Info of 
reservatie 02/569 63 70 

LIMBURG 
MAART 

20 BEVERST-SCHOONBEEK: VU-afdelingsfeest 
met tafelrede door Walter Luyten, over de toekomst 
van de Vlaamse beweging en de VU hienn Het 
menu Noorse visschotel, lentesoep, konijn of bief
stuk, ijsroom (475 fr) Muziek DJ Mark In zaal 
Beversheem, Zonhoevestraat 4, om 20u Info 
011/32 28 74 of 089/41 13 32 

20 NEERPELT: 2de Vlaamse Kwis Om 20u in 
parochiezaal ,,de Kentings" van Boseind-Neerpelt 
Ploegen van 4 tot 6 personen Inschrijvingen bij Leo 
DOmen (011/64 33 03) of Piet Tnki (011/64 42 34) 
Deelname 100 fr p p op voorhand, ter plekke 125 
fr 

20 TESSENDERLO: 25 jaar VU-TessenderIo in het 
teken van ,,Wij Blijven'" Vanaf 20u in het Molen-

huis, Berg-Tessenderio Alles gratis tot 23u Ieder
een welkom 
27 BERINGEN: Kaas- en wijnavond, om 20u in het 
lokaal van de Burgerlijke Bescherming te Koersel In 
te schrijven bij Betty Buys of Piet Joosten Org VU-
Beringen 
28 LUMMEN: Gezellig etentje vanaf 11u30 in 
Parochiezaal Thiewinkel Org RUIM Info Willy 
Putzeijs (013/52 18 97) 

E ZOEKT. 
VERZAMELING - De verzameling WIJ's van Guido 
De Munter is vanaf 1982 volledig Wie schenkt hem 
zijn oudere WIJ's en/of uitgaven van De Volksunie "> 
Guido zou ze wel willen hebben Zijn adres Dr 
Callaertstraat 13, 9820 Merelbeke 091/31 57 35 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN KOM, ZING MET MIJ... NU OOK WEDSTRIJD 

MAART 
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 KC 
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 weerman Georges Kusters 
spreekt om 20u in zaal Kinderland (St Pieterskerk) 
op uitnodiging van DF-afd bestuur Berlaar 
26 BORNEM: 2de Lentekwis Verenigingen, vnen-
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 Centrum St Mane 
Omgangstraat 41 Mariekerke Org Vlaamse 
Knng 
26 BOECHOUT: Jaarlijks VU-ledenfeest in de feest 
zaal van het Hof Van Reyen, Veldkand 14 Heerlijke 
maaltijd, rijkelijk met wijn overgoten aan 1 150 
fr p p Inschrijven bij Door Jacobs (03/455 20 13) 
26 EKEREN: Lunch met Tuur Van Wallendael in het 
Hotter Delft Laar42teEkeren, om 12u30 Inschnj 
vingen tel 03/238 82 08 en door storting van 1 500 
fr op reknr 402-9088941-38 van de Coremans 
knng 
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 Huize Het Wad, Liersesteen 
weg 236, bij Walter Luyten (03/482 11 93 
27 EDEGEM: Kom, Zing met mij 11de 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 Kaartenverkoop Roos Stoffeien 
(03/440 09 38) Org VNSE 
27 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 fr p p Inschnj 
ving ter plaatse Iedereen welkom 
31 KAPELLEN: Studie avond ,Vrouw en ekologie 
milieuvriendelijk huishouden' Om 20u in KC 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 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr geboren 12 10 70 gegradueer
de ekonomisch hoger onderwijs 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 14 01 60 Administra 
tief bediende Zoekt werk in de omgeving van 
Vlaams Brabant en Brussel 0/Ref 930107 Voor 
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

De Vlaams-Nationale Stichting Edegem 
(VNSE) organiseert, in samenwerking met de 
Federatie van Vlaamse Vrouwen (FW) en de 
Kulturele Kring van Edegem, voor de 11de 
keer de volkszangavond Kom, zing met mij 

Dit jaar wordt de zangavond in de eerste 
plaats een eerbetoon aan Julia Engelen die 
20 onvenwacht, op 18 oktober 1992, is ontval
len Julia was de bezielende kracht achter de 
vorige tien uitgaven van Kom, zing met mij 

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

De 11de volkszangavond Kom, Zing met 
mi] gaat door in zaal Elzenhof, Edegem-
Elsdonk, op zaterdag 27 maart as om 20 
uur toegangskaarten kosten 200 fr, pro
grammaboek inbegrepen Kaarten zijn te ver
krijgen bij Roos Stoffelen, tel 03/440 09 38 of 
aan de kassa Voor meer informatie kan u 
terecht bij Karel De Gryse op het nummer 
03/449 8212 

NIEUW LIED 

Reeds tijdens het dubbele lustrum van 
Kom zing met mij in 1993 werd gewag 
gemaakt van een wedstrijd Een nieuw lied 
voor ons volk 

Gust Teugels, de onvermoeibare animator 
van deze tien zangavonden, had het plan 
opgevat om door middel van een wedstrijd 
het volkse liedrepertoire te verrijken met en
kele waardevolle aanwinsten Hienn aange
moedigd en gesteund door Julia Engelen zou 
dit projekt zijn bekroning krijgen tijdens de 

11 de zangavond in Edegem, m a w dit jaar 
Het plotse overlijden van Julia Engelen heeft 
de voorbereidingen van de wedstrijd lange 
tijd stilgelegd 

Wetende dat het Julia's wens was, elke 
promotiekans ten bate van het samengezon-
gen Vlaamse lied nieuwe impulsen te geven, 
hebben haar nabestaanden en tal van trouwe 
vrienden de wens uitgesproken deze wed
strijd definitief aan te kondigen tijdens de 
11 de uigave van Kom zing met mij 

WEDSTRIJD 

Kort samengevat komt de wedstrijd hierop 
neer de deelnemers wordt gevraagd een 
originele melodie, voorzien van een (klavier-
)begeleiding te komponeren op a) een of 
meer van de vooraf geselekteerde teksten of 
b) een zelf gekozen of geschreven Neder
landse tekst En jury, speciaal voor deze 
wedstrijd samengesteld, zal de werken in 
funktie van het beoogde doel beoordelen en 
de eventuele prijswinnaars aanduiden 

Er worden meerdere prijzen voorzien, on
dermeer De pnjs Stichting Julia Engelen Het 
ligt in de bedoeling van de initiatiefnemers 
om van deze prijs de ,,hoofdprijs" te maken 

De organisatoren nodigen iedereen uit om 
dit opzet ook financieel te steunen, zodat de 
hoofdprijs aantrekkelijker wordt Stortingen 
kunnen gebeuren op rekeningnummer 407-
3105351-79 van de Stichting Julia Engelen-
Saenen 

Allen die de realisatie van deze wedstrijd 
daadwerkelijk hebben gesteund, zullen op de 
speciale prijsuitreiking uitgenodigd worden 

Voor meer informatie omtrent de prijs 
Stichting Julia Engelen Jagerstraat 25 bus 
35 in 2140 Borgerhout 

HOU MECHELEN EENTALIG NEDERLANDS A.U.B. 
De VU jongeren van de afdeling Mechelen zijn 

verontwaardigd over het tweetalige en eentalig 
Frans reklame voerend Frans gezelschap dat dezer 
dagen met zijn miniatuur diertjes voorstellingen 
houdt aan de kleine groentenhal (Zandpoortvest) 

Over gans Mechelen verspreidden de Paryze 
naars tweetalige reklamepanelen en op de plaats 
van het gebeuren is de voertaal uitsluitend Frans 
en op de grote borden en aan de ingang De VU 
Jongeren van Mechelen vinden dit een uiting van 
minachting voor de Mechelaars De Vlamingen 
worden wel goed genoeg geacht om hun centen 
neer te tellen voor iets wat als een kunosum wordt 
aangeprezen maar informatie en reklame gebeurt 
in het Frans en slechts in zeer gebrekkig Neder 
lands 

In deze spijtige zaak zien de VU Jongeren eens te 
meer de bevestiging dat het opletten blijft wat betreft 
Mechelen meer en meer treft men op taalvlak 

uitspattingen aan de Mechelaar wordt geacht te 
braaf te zijn om te reageren en een kleine zich elitair 
voordoende groep meent op dit gebied terug toe 
standen in het leven te mogen roepen zoals decen
nia geleden 

De VU-Jongeren van Mechelen blijven in elk geval 
attent en roepen de Mechelaars als inwoners van 
de oude trots der Nederlanden op dat ook te zijn 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 
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WEST-VLAANDEREN 
MAART 
18 lEPER: Vrouw en Ekologie. Om 20u. in KC De 
Meersen, Hoek StJansstraat en St.Niklaasstraat. 
Org.: FW en Wl . 
19 OOSTENDE: Info-avond omtrent drugs. Panel: 
Roos De Venter, politie of rijkswacht, jongere niet-
druggebruiker, Jolnan Tuerlinckx. Moderator: Henri 
Minne. Om 20u. in zaal Den Anklap. Inkom 50 fr. 
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.: DF-Ver-Asse-
broek. 
21 OAMME: 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. 
21 IZEGEM: ,,Art-Nouveau"-uitstap naar Brussel 
o.l.v. lic. Machteld De Schrijver. Met bus. Vertrek om 
8u., terug om 19u.30. Org.: VSVK. 
21 DAMME: Gezellig samenzijn in het Kultureel 
Centrum Rosthune, Stationsstraat te Damme-Sijse-
le, om 14u 30. Gebak krijg je gratis, drankjes tegen 
betaling. Org.: VU-Damme. 
26 ROESELARE: Reuze Groentenkaarting. Vanaf 
18U.30 in Dienstencentrum 't Leeuwke, Hugo Ver-

neststraat 4. Ook op 27/3 vanaf 17u. en op 28/3 
vanaf lOu. Inleg: 40 fr. Org.: Vlanajo-Roeselare. 
26 BRUGGE: Debat „Hoe met Vlaanderen naar 
2002". Om 20u. in zaal Van Volden, Dumereyplein 1 
(Boeveriestraat). Inkom 120 fr., wk 100 fr. Org. + 
info: WB-Brugge, P. Benoitlaan 57/2. 
27 NIEUWPOORT: Gezellig samenzijn in Restau
rant De Bilck, Kinderlaan 20, om 19u.30. 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-lzegem en 
FW-lzegem. 
27 KORTRIJK: Geleid bezoek aan Doornik. Af
spraak om 14U.25 aan de ingang van het wandta
pijtmuseum te Doornik. Org.: FW-Kortrijk. 
29 WERVIK: Wandeling in Kruiseke. Org.: VWG-
Wen/ik-Geluwe-Komen. 

APRIL 
3 DE PANNE: Uutkommefeeste. Receptie vanaf 
19U.30 in feestzaal Gemeenschapshuis, Kerkweg 5 
te Adinkerke. Gastspreker; Bert Anciaux. Inschrij
ven bij Noèl De Gryse (058/41.44.06) of VU-be
stuursleden. Deelname: 750 fr.p.p. Org.: VU-De 
Panne-Adinkerke. 
7 ROESELARE: V-Klub voor kinderen: Het maken 
van een ,,Lapjesboom". Om 13u3.0 in de H. Ver-
rieststraat 4. Inkom 80 fr. Meebrengen: restjes stof, 
liefst geel en wit, schaar. Org. Vlanajo-West-Flan-
dria. 

MAART 

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 Kring 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. Inschrijven bij 
Jan-Pieter Maes (03/776 51 30). 
20 WONDELGEM: Lentefeest. Om 19u.in De Nach
tegaal, Westergemstraat 96. Apentief, Noord Vis-
schoteltje, kalkoengebraad, ijstaart, koffie aan 600 
fr. p.p. Inschrijven bij VU-Wondelgem of recht
streeks in De Nachtegaal. Met achteraf orkest The 
Will Comets. Org.. VU-Wondelgem. 
21 ERPE-MERE: Natuurwandeling door het,,Kre
kengebied" in de streek van Assenede. Vertrek om 
12U.30. Deelname in de kosten. 200 fr. (busreis 
Assenede en terug). Inschrijven bij alle VU-be
stuursleden voor 16/3. Stevige wandeschoenen 
worden aangeraden. Minder geschikt voor kinder
wagentjes 
22 SINT-NIKLAAS: Nectar, Driekoningenstraat 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 St.Michielsak-
koord met gastspreker Hugo Schiltz. In De Werf 
(kelderverdieping). Molenstraat te Aalst. Org.: Arr. 
Bestuur-Aalst. 
27 AALST: Kaas- en Vleesavond. Om 18u.30 in de 
St.Janzaal, Immerseeldreef te Aalst. Volw.: 300 fr., 
kind 150 fr. Org.: FW-Aalst. 
27 MELLE: Kaas- en Wijnavond in de Refter van de 
Gemeenteschool, met bestuursverkieizngen, in 
aanwezigheid van Bert Anciaux. Aanvang: 20u. 
Deelname: 400 fr.p.p. inschrijven bij F. Van de Putte 
(091/52.30.23). 
28 BRAKEL: 7de Arr. ontmoetingsdag in zaal 
Ceres, Neerstraat 6 te Brakel, in aanwezigheid van 
Bert Anciaux. Vanaf 12u. „Ardeens gebraad met 
bosbessen -i- dessert" (450 fr., kind. 250 fr.).Org.: 
VU-arr. Oudenaarde. 

ROUW TE BERLARE 
Op 7 maart j. l . ontviel ons op de leeftijd van 48 jaar 

Ciaudine Boone, ondervoorzitster van onze afdeling 
Berlare-Overmere-Uitbergen. Na een lange, slepen
de ziekte die zij met veel moed droeg, kwam haar 
overlijden toch onvenwacht. 

Langs deze weg biedt het bestuur van VU-Groot-
Beriare en de redaktle van WIJ familie en nabe
staanden hun diep meedeleven aan. 

(I.C.) 

DE HONDEN IN AALTER 
De Vlaamse Vriendenkring en de nieuwe Aalterse 

VWG-afdeling organiseren op vrijdag 23 april om 
20u. de teatervoorstelling De Honden in het Zege-
koorvan Mark De Bie. Een eenakter als aandenken 
en eerherstel aan Irma Laplasse; 

Deze teatervoorstelling is meteen ook de eerste 
aktiviteit van de pas opgerichte VWG-afdeling. 

De voorstelling heeft plaats in de gemeentelijke 
feestzaal te Lotenhulle (Aalter). De zaal bevindt zich 
in de Londenstraat. Kaarten in voorverkoop en 
inlichtingen kunnen bekomen worden bij Guido Van 
den Kerhove (091/74.25.00), toegangsprijs 300 fr. 
CJP, groepen (10 man) en leden 250 fr. 

„DE HONDEN..." 
IN IZEGEM 

Het stuk van Mark De Bie De honden in het 
zegetioor, gebazeerd op het dagboek van Irma 
Laplasse, is ook in Izegem te zien, op zaterdag 27 
maart 1993, in het auditorium van de Akademie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Het is op de eerste 
plaats een sterk stuk, gebracht door Aria Theys, in 
een regie van Bert de Wildeman. Het is op de 
tweede plaats een scherpe aanklacht tegen de 
repressie, in het biezonder tegen de terechtstelling 
van Irma Laplasse, van wie achteraf bewezen is dat 
ze onschuldig ter dood veroordeeld is. Het is 
tenslotte een aanklacht tegen elke doodstraf, toen, 
nu, hier en overal ter wereld. 

De organizatoren zijn VSVK, FW en VWG. 

Kaarten kosten 180 fr. (150 fr. voor CJP en 60-)-). 
Die zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de 
genoemde verenigingen. U kan o.m. terecht bij Enk 
Vandewalle, H. Dunantstraat 9 (tel. 30.26.70), Roza 
Decoene, H. Dunantstraat 22 (tel. 30.19.44), Jozef 
Seynaeve, Vanden Bogaerdelaan 93 (tel. 30.33.28). 
Voor resen/atie moet u bij Wenerdroom zijn, Sta
tionsstraat 33 (tel. 30.00.24) waar ook kaarten te 
verkrijgen zijn. 

(e.v.) 

VSVK-IZEGEM: ART NOUVEAU-DAG IN BRUSSEL 
De kursus Art Nouveau/Jugendstil, gegeven door 

lic. Machteld De Schrijver van Culturama in Dilbeek 
is een sukses geweest. Vandaar, voor de kursisten, 
deze daguitstap met de bus naar Brussel, op 
zondag 21 maart, ook weer o.l.v. lic. Machteld De 
Schrijver. Niet-kursisten krijgen ook de kans om 
mee te gaan voor 950 fr. (de kursisten betalen 800 
fr.) voor zover er nog plaatsen vrij zijn op de bus. Op 

het programma staan om. de vroegere Waucque-
zmagazijnen van Horta, het Hortamuseum in Sint-
Gillis, verschillende rondritten in tipische wijken, het 
Lambeauxpaviljoen en De Ultieme Hallucinatie. 
Voor verdere inlichtingen: tel. naar Josée Bogaert 
(tel. 30.10.39) of naar Erik Vandewalle (tel. 
30.26.70). 

(e.v.) 
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VTM IN KOMEN 
Minister Weckx heeft zich verzet tegen de 

illegale aanwezigheid van Franstalige televi
siezenders in de Randgemeenten 

In deze kontekst wil ik wijzen op een 
andere situatie, schijnbaar gelijkaardig doch 
in wezen totaal verschillend, nl die van Ko
men Net zoals de - onwettige - weigering 
tot subsidiering van het Nederlandstalige on-
denwijs in Komen (wanneer zal de Vlaamse 
regering de Franstalige Gemeenschap hier 
eens een gepast antwoord toedienen'?), 
poogt de Franse Gemeenschap de Vlaamse 
Gemeenschap in een ander, bijna-banaal 
dossier te gijzelen, met opnieuw de Vlaams-
Komense bevolking als pasmunt 

In Komen hebben de Vlamingen sinds 
1989 de wens uitgedrukt de zender VTM op 
de kabel te kunnen verkrijgen Komen is voor 
de kabeltelevisiedistributie immers aangeslo
ten op het Westvlaamse net (Gaselwest en de 
WVEM), doch mocht VTM met ontvangen 

Een persoonlijk initiatief van Valmy Feaux, 
voormalig miinister-president van de Franse 
Gemeenschapseksekutieve, lag hiervan aan 
de basis Feaux had aan de stad Komen en 
de 2 distributiemaatschappijen absoluut ver
bod opgelegd VTM in Komen te verdelen, 
zolang zijn Vlaamse „kollega" de distnbutie 
van RTL-TVi en TV5 over het gehele Vlaamse 
grondgebied met toeliet Deze laatste zen
ders waren nochtans in een aantal Vlaamse 
gemeenten wel te ontvangen 

Het IS zelfs zo dat er destijds vanuit Menen 
speciaal een kabel werd aangelegd tot in 
Komen om zo een andere distributie te kun
nen verzorgen in Komen dan in Menen De 
kosten van de aanleg van deze kabel zijn ten 
laste gelegd van de algemene infrastruktuur-
werken van de interkommunales Aldus be
taalden de Westvlamingen (en de Kome
naars) - ongewild zelf voor een door Feaux 
gedikteerde dichotomie 

Wanneer de kranten nu berichten dat 
Weckx en Anselme, die de politiek van zijn 
voorganger Feaux blijkt voort te zetten, be
reid waren tot een algemeen akkoord te 
komen, dan hoef ik u waarschijnlijk de rich
ting van dit akkoord met uit te leggen 

Brecht Vermeulen, Roeselare 

BREUKLIJN 
De hoofdredakteur van WIJ doet in het 

hoofdartikel (WIJ,11 maart j l ) zijn best de 
lezer uit te leggen dat het de partijen zijn die 
voor breuklijnen in het politieke landschap 
moeten zorgen De enige die daar tot nu toe 
in gelukt is, stelt hij met ten onrechte, is de 
VLD De onmiddellijke opdracht van de VU, 
schrijft de hoofdredakteur is ,,boven het 
grijze centrum uitstijgen en zich ,,kleurvol 
profileren Maar hoe"? 

Enkele antwoorden vinden wij in het geci
teerde en in ander hoofdartikels van WIJ Ik 
meen echter dat er neer nodig is om dit te 
venwezenlijken 

Zo lees ik in het Standpunt van Snelbericht 
10 (VEV, 11 maart j I) de vragen waarover het 
hem gaat 

„Wat gaat Vlaanderen met die zelfstandig
heid doen ' Wordt het terug het land, dat 
eens beneden werd om zijn rijkdom door heel 
Europa ' Kan het de zelfdiscipline opbrengen 
om die welvaart met te beschadigen door een 
overdreven vraagzucht, die levendig aange
wakkerd wordt door het sindikale groepsego-
isme"? Zal die rijkdom van de ekonomie 
zinnig worden aangewend om van de solida
riteit onder de burgers een rechtvaardig en 
eerlijk samenlevingsverband te maken, zon
der misbruiken en zonder - ook financieel 
verrijkende - prerogatieven en aanspraken 
van gekleurde bonden en zuilen ' Zal dit land 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
sclieid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats besciiiltbaar is. De redait-
tie beiioudt zicii iiet recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de Inhoud te veranderen. Brieven 
woitfen onderteicend 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. 

ooit de geest kunnen levendig maken van 
een met-kwetsende verdraagzaamheid ' Zal 
de rijkdom van dit gewest de kreatiefsten 
onder ons meer middelen kunnen geven voor 
kultuurbeleving' Gaan wij m samenspraak 
de natuur weer van zijn littekens kunnen 
genezen'" 

Deze vragen zijn met nieuw, maar blijven 
onbeantwoord Dat ze fundamenteel zijn en 
moeilijk oplosbaar wordt nog maar eens 
bewezen door het gekrakeel binnen de VLD 
waar Louis Bril aan zijn prerogatieven van 
voorzitter van het Liberaal Verbond van Zelf
standigen met wil verzaken Het zijn de vra
gen waar de publieke opinie mee zit 

Welke politieke partij kan er een antwoord 
op geven ' Als de Volksunie dat kan zorgt zij 
voor de meest duidelijke breuklijn van het 
ogenblik en is haar een schitterende toe
komst weggelegd 

P.L., Hofstade 

BLIJVEN 
Maandag Vast kuisdag Keuken, zitkamer, 

eetkamer, veranda en de wasplaats krijgen 
dan een grondige poetsbeurt 

't Is nog vroeg, zo kwart voor acht Eerst 
een tasje koffietroost Voorzichtig slurp ik van 
de hete koffie en neem Berts boekje De 
vergeten vernieuwing vast Ik lees de eerste 
bladzijde Ik lees de tweede De derde Mijn 
tas IS leeg Ik wil me zelf tot tucht en werk 
roepen maar dit boekje heeft me bij de lurven 
Ik lees verder Om 10 uur zet ik vrolijk een 
tweede tas koffie want Bert schrijft zo klaar 
En ik denk ja zo begrijp ik het, precies wat ik 
er van denk En oei, oei Brussel is dat met 
heel riskant' Aai, bijna middag en nog geen 
stoel verzet Maar, 't is maandag-kuisdag en 
dan heeft mijn lieve man zijn middagboter-
hammekens mee Ik lees voort 

Om 1 uur doe ik het boekje dicht 't Is uit Ik 
neurie zachtjes Johan Verminnen na „Neem 
me bij de hand en laat me in je wolken 
wonen" Wat een opluchting Een pak van 
mijn hart Want je moet weten dat ik dacht dat 
Jaak Gabriels er met dat prachtig 10-punten 
programma vandoor was Maar neen alles is 
er en zelfs nog meer Hoe heb ik in de rats 
gezeten met al die overlopers En dan het 
leedvermaak zie je wel, zegden man en 
zonen Niet een partij deugt, en je hebt je 
laten vangen Dat ze nu maar thuis komen al 
IS t maar half gekuist In plaats van kruimels 
en stof heb ik mijn twijfels helemaal buiten 
geveegd 

De VU blijft en ik ook 

Mieke Vanhorenbeek, Winksele 

SNOEIEN 
In een maatschappij vol geweld, machts

wellust en geld, is het blijkbaar enkel nog 
onder echte Vlamingen dat vnendschap telt 
Meer dan 4 300 vnenden, die kleuren pas je 
dagi Nu, dank zij het titanenwerk van de 
Volksunie, Vlaanderen binnen een federale 
staat meer zelfstandigheid krijgt, is het duide
lijk dat een rebelse, ongebonden en eerlijke 
partij, die wil opkomen voor iedereen, met 
langer kan en mag deelnemen aan het rege-
nngswereldje waar onderkruiperij, gesjoemel 
en schijnheiligheid welig blijven tieren Klare 
VU-wijn, dat wil de bevolking geschonken 
zien De smaak van een verdiende ovenwin-
ning proeven we dan later wel 

En wat de overlopers betreft ze zijn ge
gaan, weggesnoeid, nu kan de Volksunie 
eindelijk opnieuw fris, gezond en met een 
verruimde geest opstaan i 

En nu ga ik wat verder m n lavendel, 
Buddleias enz insnoeien, begin maart is 

daar Ideaal voor I Hans Vanden Bussche, 

Ruddervoorde-Oostkamp 

O 
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WEDERWOORD 

FENOMEEN WALGELIJK GEEN VISIE? 
Herhaaldelijk heb ik gemerkt dat de aan

trekkingskracht van Brussel en omgeving 
zeer zwak is voor streekgenoten die door een 
Brusselse firma zijn tewerkgesteld Het valt 
op dat als men uit het Kortrijkse wegtrekt het 
veelal is om in het Gentse of in het Leuvense 
te gaan wonen Mij lijkt het dat dit fenomeen 
een van de oorzaken is van het geruisloos 
verzwakken van Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel-Halle-Vilvoorde Een promotie bij de 
Vlamingen van Brussel en omgeving lijkt mij 
dan ook dringend nodig 

Hieronder gegevens gehaald uit een inge-
nieursregister (1989) van de afgestudeerden 
van de Provinciale Industnele Hogeschool te 
Kortrijk 

Met werkgever in de prov Antwerpen (50 
personen) 

- wonende in de prov Antwerpen 54 % 
- wonende in de prov Oost-Vlaanderen 

6% 
- wonende in de prov West-Vlaanderen 

40% 
Met werkgever in de prov Oost-Vlaande

ren (107 personen) 
- wonende in de prov Oost-Vlaanderen 

45,8 % 
- wonende in de prov Antwerpen 2,8% 
- wonende in de prov West-Vlaanderen 

50,5 % 

Met werkgever in de prov Brussel-Halle-
Vilvoorde (140 personen) 

- wonende in het arr Brussel-Halle-Vil-
voorde 14,3 % 

- wonende in het arr Leuven 4,3 % 
- wonende in de prov Oost-Vlaanderen 

16,4 % 
- wonende in de prov Antwerpen 3,6 % 
- wonende in de prov West-Vlaanderen 

60% 

Joost Ballegeer, Kortrijk 

In WIJ (4 maart j I) staat in de rubriek Een 
jaar volksnationale strijd dai een Nederlandse 
kommissie van Onden/vijs aanbeveelt om 
Nederlands te vervangen door Engels 

BIJ het lezen van zo'n artikel, knippert men 
toch even met de ogen om te zien of het waar 
IS wat men leest 

Je zou eerder denken, zo'n artikel in de 
rubnek „Ongelooflijk maar waar" te vinden 

Dat een persoon als Ritzen die minister van 
Onderwijs is in Nederland, minister kan blij
ven begrijp ik met 

Men venwacht van een minister, ja de 
hoogste plicht, om eigen taal en kuituur te 
beschermen en te verspreiden 

Moest een minister in een ander klem land 
zoals Gnekenland, Portugal of waar ook, zo'n 
voorstellen doen, dan mag hij dezelfde dag 
opstappen en voorgoed verdwijnen Meer 
nog, men zou hem wegens landverraad voor 
het gerecht brengen 

Het IS de dringende plicht dat voorzitter 
Bert Anciaux met de VU-partementsleden, het 
initiatief neemt om de Vlaamse regering een 
brief te laten schrijven naar lugubere Lubbers 
en die walgelijke Ritzen 

R. Delbol, Oostende 

Met veel aandacht heb ik uw omslagver
haal I m V de lezerenquête doorgenomen 
(WIJ, 4 maart j I) 

Tot mijn grote verbazing heb ik moeten 
vaststellen dat nog 16% van de WIJ-lezers 
trouwe lezers zijn van het weekblad Visie 
(Volksmacht) Deze krant, die in verkiezings
tijd enkel maar GVP-propaganda voert, is de 
uitgelezen spreekbuis van de knstelijke zuil 

Niettegenstaande een grote advertentie-
kampagne van de Vereniging van Vlaamse 
Ziekenfondsen, die ook in uw weekblad uit-
voenng werd toegelicht, zijn er blijkbaar nog 
steeds Vlaams-nationalisten bij de unitaire 
kleurziekenfondsen aangesloten 

Wil men echt een beter en zelfstandig 
Vlaanderen bereiken, dan moet men vast en 
zeker een overstap naar een Vlaams en beter 
alternatief zetten Zo hebben wij toch ook met 
de Volksunie een definitieve wending aan de 
Vlaamse ontvoogding gegeven 

Johan Delafortrie, Haacht 

Red.: De lezer heeft gelijk. Toch moet hij 
weten dat Visie het weekblad van de koe
pel van Christelijke Werknemersorganisa
ties is en niet van een ziekenfonds. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr geboren 22 10 72 Kwalifikatie-
getuigschrift kantoorautomatisering Zoekt werk in 
de omgeving van Brussel 0/Ref 920135 Voor 
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr geboren 14 07 71 Hoger 
Sekundair onderwijs, afdeling personenzorg Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel Aalst of Gent 
0/Ref 910148 Voor inlichtingen Volksvertegen 
woordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94) van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr geboren 29 07 70 Hoger 
sekundair onderwijs, afdeling personenzorg Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel 0/Ref 920157 
Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne 
Van Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr geboren 17 01 68 Licentiaat in 
de psichologie Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel 0/Ref 920161 Voor inlichtingen Volks 
vertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

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 

yjlSL Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

7itpl,!,itscri tccst-
za,-)l voor 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr 

J Ca^é ^aoSi 9ioèeC ^ 
— Camb/iiwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

SL zJS 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens l 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclalteiten bruitoften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetti«{ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een gastronomsich kompleks gelegen op amper I'S min van de kust, stelt U een zee voor van katmtge 
komfort keuken, rust rustiek en romantiek 

Wij bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 715 fr tot 1600 fr 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 

Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 2400 fr 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 

Week end verblijf en gastronomische weekends 
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel 058/288 07 fax 058/289 381 



North Sea Ferries. 
Het varend hotel 

naar Hull. 

T1 

Als u 's ochtends Hull binnenvaart, bent u al 
halfweg in Engeland. Na een stevig "continen
tal" of "english" ontbijt aan boord, reist u 

zorgeloos verder naar Schotland of zelfs Ierland. De overtocht 
zelf is een belevenis op zich. North Sea Ferries biedt u immers 
een ail-in service die borg staat voor een komfortabele en 
plezierige reis. In het restaurant wordt u verwend met een 
5-gangen diner, nadien wachten u tal van ontspannings
mogelijkheden: tax-free shops, bars, speeltafels, live music, 
bioskoop... en een verkwikkende nachtrust in een kajuit of 
gereserveerde slaapzetel. North Sea Ferries, het varend hotel 
dat gastvrijheid hoog in het vaandel voert. 

Dagelijkse afvaarten om 18 uur. 
Aankomst de volgende morgen 
rond 8 uur. Enkele reis vanaf 
2.840 BEF p.p., maaltijden 
inbegrepen. Gratis brochure met 
informatie over al de voordeel
tarieven bij uw reisbureau of op 
onderstaand adres. 

O 

Stuur mij vrijblijvend uw gratis brochure 1993. 

Naam 

Voornaam 

Straat 

Pcstnr.: Gemeente 

NORTH SEA FERRIES 
Leopold II dam 13, B-8380 Zeebrugge C-^^famuf 

54 34 30-Fax 050/54 71 12. '*21!-^^^ Tel 050/54 34 30-


