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EERST DIT

DREIGENDE AFGROND
IJ schreven het hier reeds eerder het gezondmaken van de openbare financiën wordt
meer en meer een kommunautaire aangelegenheid Dat blijkt opnieuw uit de aan gang
zijnde begrotingskontrole Het gesukkel om
zo'n dikke 100 miljard te besparen is met
meer de technische ingreep van een boekhouder maar getouwtrek vanuit kommunautaire belangen of een andere wijze van politiek bedrijven boven en onder de taalgrens,
het zoveelste konflikt tussen de nationalitei-

bewuste taktiek om, als het ooit tot een boedelscheidig komt,
Vlaanderen nog eens bijkomend te melken'?
Om het plan van de PS te verijdelen moeten CVP en SP het
been stijfhouden, wat de PSC zal doen blijft nog een open vraag
Rent deze regenng naar haar val of wil Dehaene de buil nog wat
laten etteren om de partners tot een kompromis te verplichten '
De eerste minister weet dat er weinig alternatieven zijn, als eerste
klasse kompromissenbouwer kent hij de stiel
Ook hij weet dat het met de tijd is om de boel te laten springen
De penode van zichtbare ekonomische teruggang en stijgende
werkloosheid is met geschikt voor avontuur Nu arbeidskosten
verhogen kan de doodsteek betekenen van tal van bedrijven, de
Op tafel liggen voorstellen genoeg Wordt het een aanpassing koopkracht verminderen zou onmiddellijk weerslag hebben
van de loonindeks, nieuwsoortige belastingen, franchisesisteWat rest er nog aan mogelijkheden'' Misschien een ernstig
men ' Op het ogenblik dat wij dit kommentaar schrijven is het nog gesprek met de vakbonden die aan de hekkens van Hertoginnetasten in het duister Toch moet vandaag of morgen een oplossing dal kamperen'? Het is geweten dat zij binnen de PS een dikke
uit de bus komen, de kontrole begint meer en meer op een heuse vinger in de pap hebben daar waar de invloed van het ACV in de
krachtmeeting te lijken Mislukking kan het voortbestaan van de CVP thans eerder gemodereerd lijkt Alhoewel
federale regering in gevaar brengen En het is zeer de vraag wie
Nog deze week kopte Visie, het weekblad van de kristelijke
daar op dit ogenblik mee gebaat is
vakbond ,,Niet nog eens besparen op onze rug, want Wij zijn het
Wij kunnen moeilijk aannemen dat een van de regerende meer dan beu " En verder „De regenng moet met alleen centen
partijen op dit ogenblik elektoraal brood ziet in een krisis Politici tellen en saneren, maar ook werk verschaffen en regeren " Zeer
met enige verantwoordelijkheid kunnen
juist, maar dan moeten de vakbonden de
dit spel met langer blijven spelen, geen
regering ook laten regeren en met om de
enkele kiezer kan dit nog langer waardehaverklap dreigen en de schuld op anderren Het zou bovendien geen oplossing
mans rug te schuiven Alle maatschappebieden voor de financiële problemen van
lijke groepen moeten trouwens hun verdit land maar het integedeel nog verder in
antwoordelijkheid opnemen De sterkste
de afgrond van de nullen storten en elk
schouders moeten de zwaarste lasten
beleid van sociale en ekonomische aard
dragen En zo'n stevige schouders lopen
onmogelijk maken
er talrijk rond, dat zie je toch zo
Eens te meer zijn het de Franstalige
Maar ook de verzuilde strukturen kunsocialisten die op konflikt aansturen De
nen met langer doen alsof hun neus
PS-ministers zitten samengetroept in hun
bloedt Neem nu de administratiekosten
interne misene Vanuit deze ongemakkevoor de ziekenfondsen die almaar verholijke positie, waarvoor hun partij zelf alle
gen Zo spreekt de in augustus '92 opgeverantwoordelijkheid draagt, lijken zij met
stelde ontwerpbegroting '93 van een vertot redelijkheid bereid Het is alsof zij hun
hoging met 5%, zeg maar 2 miljard
moegetergde achterban met opnieuw voor het hoofd willen stoten
En ondertussen raken voor 4 miljard fr boeten met geïnd, werd
met onvnendelijke maatregelen Nieuw gezichtsverlies zou over- 700 miljoen fr uitgetrokken voor een nieuwe kazerne in Aat Het
komen alsof de Vlaamse politici het in België voor het zeggen zijn maar enkele voorbeelden
hebben De publieke opinie in Wallonië ziet een zelfverzekerd
Eerste minister Dehaene heeft natuurlijk een rake stok achter de
Vlaanderen evolueren, de Waalse politici scherpen dat beeld aan
deur van Wetstraat 16 de dreiging dat het St -Michielsakkoord
Hun bittere kommentaren over het ambitieuze regeringsplan met gestemd wordt Daardoor zouden de Waalse partijen het geld
Vlaanderen 2002 liegen er met om, de mediashow rond dit plan voor de Franse gemeenschap missen en komt er van die zuur
werkt op hun zenuwen In het vooruitzicht van de ontmoeting bevochten belofte mets in huis Maar laat dit hun zorgen zijn
tussen de bewindslieden van Wallonië, Vlaanderen en het BrusWie de verantwoordelijkheid voor de met-goedkeuring van het
sels Hoofdstedelijk Gewest heeft Spitaels onomwonden laten gemeenschapsakkoord draagt moet goed beseffen dat deze
weten dat hij er „scrupuleusement" zal over waken dat er slechts mislukking zal aangegrepen worden om de klok terug te draaien,
over regionale bevoegdheden zal gepraat worden ,,Le VdB misschien wel voor zeer lange tijd Of vragen de behouders van
flamand" moet het dus met over federale bevoegdheden als de het unitaire België mets liever'? Een mislukking van St -Michiel zou
Sociale Zekerheid of de federalisenng hebben
ook betekenen dat de politieke wereld de problemen minder dan
Het gekrakeel op Hertoginnedal maskeert waarover het werke- ooit beheerst Wij durven er met aan denken welke indruk déze
lijk gaat onmiddellijke en drastische besparingen Het tekort voor afgang op het publiek zou maken
de penode 1993-1994 van 120 miljard fr moet weggewerkt
De jongste berichten, dinsdag 23 maart, spreken van nieuwe
worden Dat kan natuurlijk met door bespanngen alleen, zelfs met sanenngsvoorstellen maar een doorbraak is er nog met Maar dat
wanneer een scherp mes in de SZ zou gezet worden Er is meer het meer dan tijd wordt om de schuldenberg drastisch af te
nodig en dat meer moeten de Waalse socialisten goed beseffen
bouwen daar twijfelt geen zinnig mens aan Wanneer daartoe nu
De gemakkelijkste weg zou natuurlijk het verhogen van de de moed zou ontbreken verspert men de weg van de verdere
belastingen zijn, een ingreep die voor tijdelijk soelaas kan zorgen uitbouw van de volksgemeenschappen van dit land
terwijl de uitgaven steeds verder oplopen Zo'n werkwijze is géén
vooruitzicht op schuldenafbouw, integendeel Als de PS dat wil,
stevent zij op een nog meer uitzichtloze toekomst af Is dat een
Maurits Van Liedekerke
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Guido Van In wil een herziening van het proces van Irma
Laplasse.

Duitssprekenden in OostDuitsland, Polen, OostPruisen en Sudetenland
hebben het nog steeds
niet onder de markt.
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Komt er straks een einde
^^" ^^^ onaanvaardbaar
transfersisteem van enkele sportbonden? Jan Caudron en professor Blanpain hopen
van wel!
Een rangschikking naar
vragenstellers geeft een
nog niet geziene top-30
van bezige bijtjes in de
Vlaamse Raad.
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M ƒ % Verleden zondag wandelI i i ^ den een 350 VU-militanI ^ 1 ten van Duinbergen naar
Heist aan Zee onder het
motto „De Vlaamse kust is niet te
koop".
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In het Friese Anjum werd
een gasbel ontdekt, en
het Nederlandse Landbouwministerie plant een
moerasgebied van internationale allure tussen Ljouwert, Drachten en It
Hearrenfean. Er dreigt rebellie in
Fnesland!
^
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De Europese kommissie
™®'* ^'^'^'" ^®'g'® •TTiisbegrepen. Een folder moet
7 ,,misvattingen" over de
kommissie uit de wereld helpen.
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Zaterdag start in Antwerpen het Kultuurjaar 1993.
Het grote uithangbord
wordt de overzichtstentoonstelling van het werk van Jacob
Jordaens.
/ \ / % Antwerpen krijgt in 1993
J M ^ een waterval van kultureel
^ ^ ^ J hoogstaande manifestaties te verwerken. Wegwijs in de overvloed.
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Antwerp schitterde tegen
Steaua Boekarest, maar
moest toch de duimen
leggen voor Anderlecht.

KORTWEG

OVERLOPERIJ
Sedert de ophefmakende overloperij van
gewezen VU-voorzitter Jaak Gabriels en exminister André Geens, later gevolgd door de
kamerleden Chevalier (ex-SP) en Coveliers
(ex-VU) naar de VLD, beroert het verschijnsel
de geesten. Behalve door de overlopers zelf
en door degenen die tot de partij behoren die
hen met open armen verwelkomt, wordt de
overloperij scherp veroordeeld.
Wie overloopt, zo zou men kunnen stellen,
laat de droom waarvoor hij of zij aan politiek
begon te doen, het weze het testament van
de Fronters (Zelfbestuur, Godsvrede, Nooit
meer oorlog), het weze de socialistische
gelijkheidsdroom, in de steek. De oorspronkelijke droom wordt verloochend, in het beste
geval voor een nieuwe droom, in de meeste
gevallen voor materieel genot, ambitie, gewoon maar het behoud van prestige, of een
kombinatie van die faktoren (bvb. een benoeming tot provinciegoeverneur, of de burgemeesterssjerp van een belangrijke stad).
Hoewel de burger tot op zekere hoogte
aanvaardt dat dromen bedrog zijn, aanvaarden de meeste kiezers niet dat politici zomaar, met behoud van alle voordelen eraan
Naar bijna jaarlijkse gewoonte werd de jongste dagen door de partijen uit de
verbonden, hun dromen kunnen omruilen.
federale regering en de drulddngsgroepen weer een prachtig steekspel
Ook de meeste parlementsleden aanvaarden dit niet. Sommigen onder hen proberen opgevoerd rond de begrotingskontrole. Op het ogenblik dat we onze tekstverhet verschijnsel wettelijk aan banden te leg- werkers moesten afzetten, was het nog niet geweten welke oplossing voor de
gen. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig te tegenstellingen premier Dehaene (CVP) uit de hoed zou toveren. Er was al een
zijn. De VU bereidt onder impuls van Paul Van akkoord over een groot deel van de besparingsronde, maar zolang er geen
Gramberger) enkele wetsvoorstellen voor. akkoord is over alles, is er in de politiek over niets een akkoord. De regering lijkt
Ook Johan Vande Lanotte (SP) zette zich echter weer niet bijster origineel te zijn: men wil de belastingen nog eens beter
reeds in om de overloperij te beteugelen. En innen, en de schulden herschikken. Er komen opnieuw nieuwe lasten: een
verleden week hebben de GVP-parlementsleopcentiem van 2% op alle belastingen (een zogezegde „solidariteitsbijdrage").
den John Taylor en Karel Pinxten zich over
Nieuw is wel de franchise voor de ziekteverzekering voor de hoge inkomens
het fenomeen gebogen en een wetsvoorstel
(Wedden dat die franchise over enkele jaren algemeen wordt?). Traditioneel
ingediend.
worden er ook andere maatregelen getroffen in de sociale zekerheid. Knelpunt
Het GVP-voorstel houdt in dat parlementsleden die overlopen naar een nieuwe partij totnogtoe was de indeks. Dit mechanisme om de lonen automatisch aan te
passen aan de stijgende levensduurte wordt door de regering eens te meer
pas na verkiezingen voor hun nieuwe partij
zitting kunnen hebben in het parlement. Maar beschouwd ais een jojo waar men naargelang de behoeften aan kan trekken.
wie als onafhankelijke zetelt, mag z'n man- Want wat heeft het voor zin een indeks te hebben wanneer men als het slecht
daat behouden, net als wie door z'n partij gaat, de indeks even buiten werking stelt en de opbrengst van een indekswordt uitgesloten. Ook de leden van frakties
sprong in de schatkist laat vloeien ? De PS verzette zich dinsdagvoormiddag
die zich als geheel omvormen, mogen hun
nog tegen gepruts aan de indeks. De andere partijen leken zich schoorvoetend
mandaat behouden.
achter een „centenindeks" te scharen. Door deze vondst van de SP worden de
Dit voorstel zal de overloperij niet aan
laagste ionen normaal geïndekseerd, en vanaf een bepaald inkomen wordt er
banden leggen. Wie weg wil uit een partij, kan een vast bedrag als indeksaanpassing uitgekeerd.
(toto vum)
immers nog steeds als „onafhankelijke" zetelen. Men zou dan liberale „onafhankelijken"
ma voor de gemeenteverkiezingen van volkunnen krijgen, of socialistische, of kristende- zullen worden. Het zal de kiezer zijn die,
weliswaar binnen de krijtlijnen die de politici
gend jaar. De SP vormt hierop geen uitzondemokratische, of noem maar op, naargelang
ring. Op een vergadering van het partijbeze gewoon met een andere fraktie meestem- trekken (door de vorming van kartels bvb.),
de politiek zal hen/erkavelen. En het zou wel
stuur van de SP van Groot-Leuven spraken
men. En na de ontbinding van het parlement
de aanwezigen zich unaniem uit voor het
kunnen ze plots opduiken op een lijst van die eens kunnen dat kartelvorming voor sommifraktie waarmee ze al die tijd meegestemd ge nog niet uitgebluste politici die hun politie- toekennen van gemeentelijk stemrecht aan
ke toekomst somber inzien een gedroomd
migranten.
hebben.
paard van Troje wordt om het geweer van
Een standpunt innemen is één zaak, het in
Men hoort wel eens zeggen dat na de schouder te veranderen.
je verkiezingsprogramma opnemen blijkt
goedkeuring van de Sint-Michielsakkoorden
echter een andere affaire te zijn. Want op dat
de overloperij weer een hoge vlucht zal
moment komt bestuurslid Louis Tobback de
nemen. Misschien is dat zo, misschien ook
vergaderzaal binnen. Hij is tegen het opneniet. Waarschijnlijker is dat de politieke kaarIn de meeste politieke partijen wordt sedert men van het standpunt in het programma.
ten volgend jaar bij de Europese en vooral bij
kort
ook aktief nagedacht over het programde gemeenteraadsverkiezingen herverdeeld
O
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KORTWEG
Dat kost ons minstens 5 procent van de
stemmen, zegt Tobback welgemikt. En dat
kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
De diskussie neemt een merkwaardige
wending, meldt De Morgen. Want de sterrh
ming slaat om - letterlijk Bij handopsteking
blijkt plots de helft voor, en de helft tegen het
gemeentelijk stemrecht voor migranten.
Voorstel venworpen, schrijven de SP-statuten
voor...

WOONRECHT
De Franse gemeenschapsraad heeft unaniem een motie aangenomen tegen een ontwerp van dekreet van Etienne Van Vaerenbergh (VU) en Herman Suykerbuyk (CVP) in
de Vlaamse Raad. Dat ontwerp wil de Vlaamse gemeenten toelaten om het recht op
wonen aan bepaalde voonwaarden te koppelen. De bedoeling van het dekreet is de rand
rond Brussel helpen groen en Vlaams te
blijven.
Oorspronkelijk werd het dekreet al eens
ingediend door wijlen VU-raadslid Daan Vervaet en Suykerbuyk, die de verstedelijkingsen verfransingsdruk op Vlaams-Brabant wilden verminderen. Het dekreet laat de gemeenten toe om (onder bepaalde voonwaarden) de inschrijving van niet-autochtone inwoners te weigeren of beperken. Volgens de
Franse Raad en de Raad van State zou het
ontwerp-dekreet in strijd zijn met de grondwet en de verklaringen over de bescherming
van de rechten van de mens.
Door de motie wordt het ontwerpdekreet
aangekaart bij het overlegkomitee regeringeksekutieven. Dit heeft voor gevolg dat de
behandeling en/an in de Vlaamse Raad automatisch voor 60 dagen opgeschort wordt.
Tijdens die periode moeten Vlaamse en Franse gemeenschap tot een vergelijk trachten te
komen.

DOMUS FLANDRIA
Het programma van de Vlaamse regering
om dringend wat te doen aan de huisvestingsproblematiek in Vlaanderen werpt vruchten af. De verantwoordelijke minister De Batselier was met reden fier toen hij verleden
week de voorlopige rezultaten bekendmaakte.
Bij het aantreden van de Vlaamse regering
werd een ambitieus programma voor de
sociale woningbouwsektor voorgesteld. Tegen midden '94 moesten een 10.000 woningen worden gebouwd, aangekocht of gerenoveerd tegen een betaalbare prijs. Er zou
geen onderscheid gemaakt worden volgens
de initiatiefnemers, die ook uit de privé-sektor
mochten komen.
Er werd een gemengde financieringsmaatschappij opgericht. Domus Flandria. Er werden al een 160 projekten ingediend voor een
totaal van 6.557 woningen in 50 van de 80
uitverkoren gemeenten. Meer dan een kwart

WIJ - 25 MAART 1993

Zondagnamiddag wandelden een 10.000 betogers door Brussel. Ze hadden
gevolg gegeven aan de oproep van het Objektief 479.917. Deze vereniging werd
na de parlementsverkiezingen van '91 opgericht. Ze dankt haar naam aan het
aantal stemmen dat ekstreem rechts bij die gelegenheid haalde, en trachtte
evenveel handtekeningen tegen onverdraagzaamheid te verzamelen. Objektief
zit intussen al over de 600.000. De manifestatie van zondag had dan ook een
sterk anti-Vlaams Blok-karakter. De organizatoren ijveren voor de automatische
toekenning van de Belgische nationaliteit aan migranten na vijf jaar verblijf in
België. Onder de prominenten werd ook VU-staatssekretaris Vic Anciaux
gesignaleerd. Binnen de beweging voor meer verdraagzaamheid bestond heel
wat verdeeldheid over het nut van de betoging van zondag. De vereniging
„Hand in hand voor verdraagzaamheid", de organizator van een verleden jaar
gehouden massabetoging, deed niet mee. Ze kondigde een eigen manifestatie
aan voor 27 maart volgend jaar. Dit jaar organizeert Hand in hand op 9 mei een
popfestival In Gent.
<f°^° ""'")
van de projekten komt uit de privé-sektor. Het
zijn ook de grootste projekten, want ze zijn
goed voor 53,8% van de woningen. De kleinste projekten komen van de gemeenten en
OCMW's. 90% van de woningen zijn huunwoningen, 11% van de aanvragen betreffen
renovatie. Naast de Domus Flandria-projekten blijven uiteraard de gewone investeringsprogramma's verderlopen.
r\r\
r\ric\
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VU-senator Willy Kuijpers blijft, hoewel hij
aan zijn ziekbed gekluisterd is, z'n parlementaire werk ter harte nemen. We lazen deze
week in de Gazef Van Antwerpen het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken
Tobback (SP) op een vraag van Kuijpers over
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de snoepreisjes van het Brabants provinciebestuur. Dat moet daar nogal een gesjoemel
geweest zijn. Nog niet lang geleden deed het
ekstra-legaal inkomen dat de bestendig afgevaardigden van Brabant zichzelf via het Provinciaal Centrum voor de Studie en Promotie
van Brussel toekenden aardig wat stof opwaaien.
Maar ook voor de gewone provincieraadsleden vielen er blijkbaar wat voordeeltjes te
versieren. Een jaarlijks „studiereisje" bievoorbeeld, op kosten van de provincie,
meestal in volle vakantieperiode. De provincie „bestudeerde" zo de jongste tien jaar
Ierland, Polen, Moskou en Leningrad, Istanboel en Izmir, Bulgarije, Cyprus, Hongarije,
Portugal, opnieuw Izmir en tenslotte Galicië
(Spanje). De echtgenoten mochten telkens
mee, maar zij moesten wel betalen.

KORTWEG
• Zondagavond zond de BRTN
een dokumentaire uit over de manier waarop de film Daens tot
stand kwam. Men vond met beter
dan de dokumentaire The making
of Daens te noemen De Vlaamse
pnester moest het weten
• De 16 700 betonnen verlichtingsjpalen langs de Vlaamse'
snel- en gewestwegen zullen vervangen worden Dat plant minister
Kelchtermans (CVP) van Openbare
Werken volgens Het Volk. De nieuwe palen zullen 90 meter in plaats
van 45 uit elkaar staan, maar ze
zullen hoger zijn en de lampen
zullen meer licht geven De operatie zal m totaal 1,250 mtljard frank
kosten, gespreid over 130 miljoen
per jaar.
• Er werden verleden jaar in Befgié
11 621 646 dieren geslacht in de
openbare, partikuliere en pnvate
slachthuizen Onder hen waren
meer dan tien miljoen varkens
• Drie kinderen groeven aan de
westkust van Australië, 250 kilometer ten noorden van Perth, een
reusachtig e l op. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een ei van de
oirfantvogel van Madagaskar Het
gevaarte meet 80 centimeter in omtrek en IS zo'n 15 OOG jaar oud
• De Belgen betaalden vorig jaar
voor zowat 4.284.000 frank penale
boeten (onmiddellijke inningen,
minnelijke schikkingen en boeten
na uitspraak van de rechter) Dat is
echter maar amper de helft van het
totaal aan boeten dat opgelegd
werd De verklaring hiervoor is dat
de vervangende gevangenisstraffen die de rechters als dwangmiddel aan de t>oete koppelen, een
lachertje zijn In de meeste gevallen
worden ze met uitgevoerd omdat
de gevangenissen overvol zitten
• De joernalisten van het BRTNjoernaal reageerden verbolgen op
de uitzending van de happening
Vlaanderen-Europa-2002 Volgens
Gui Polspoel was deze uitzending
waarschijnlijk de langste regeringsmotledelmg
uit de geschiedenis van de BRTN De joernalist meent dat met programma's
in deze His Master's Vo/ce-sfeer de
BRTN-reputatie naar de maan geholpen wordt.

GUIDO VAN IN WIL
HERZIENING PROCES
IRMA LAPLASSE
Zoals zovelen Is Guido Van In naar de
teatermonoloog De Honden In het Zegekoor van Mark De Bie gaan kijken, zoals
zovelen Is hij onder de indruk gekomen
van het schrijnende verhaal en de terechtstelling van Irma Laplasse. Jurist Van In is
er nog eens het dossier van het begin tot
het einde op gaan nalezen en gaf er In
Brugge een lezing over. Een herziening
van het proces-Laplasse dringt zich meer
dan ooit op, vindt hij en dus stuurde hij
minister Melchlor Wathelet, een verzoek.
WIJ vroeg hem wat de bedoeling is van
zijn initiatief en welke de kansen zijn om
eerherstel voor de terechtgestelde te bekomen.

• U wil zich beroepen op nieuwe gegevens om een herziening van het procesLaplasse te vragen. Kunt u daar iets over
vertellen ?
„Het IS mi] met zozeer om nieuwe gegevens te doen, alles over het drama Laplasse
IS wellicht gekend Hét nieuwe gegeven is de
emotie en de woede van het publiek telkens
de teatermonoloog wordt opgevoerd Dat is
volgens mij het nieuwe feit daar kan geen
minister om heen"
• Het is niet de eerste keer dat er een
herziening van het proces wordt gevraagd.
„In 1970 heeft prof Karel Van Isacker met
zijn boek De Zaak Irma Laplasse/Stukken
voor een dossier de zaak heropend, achteraf
heeft hij samen met vijf politici en Louis De
Lentdecker op het kabinet van de toenmalige
minister van Justitie, Alfons Vranckx inzage
gekregen van het dossier"
• Wat was het rezultaat van deze inzage ?
„Hef ministerie van Justitie verklaarde achteraf in een mededeling dat krijgsaudituer
Vossen naar de regels van zijn plichtenleer
als magistraat had gehandeld Justitie dekte
aldus de magistraat af, men mag met vergeten dat de heer Vossen toen nog in leven was
Prof Van Isacker twijfelde aan de juistheid
van het bericht en schreef dan zijn boek Het
Dossier Irma Laplasse waarin hij in zijn eind
konklusie stelde dat om over Irma Lapasse
de doodstraf uit te spreken er moest kunnen
bewezen worden dat er een oorzakelijk ver
band bestond tussen het gesprek dat de
vrouw met de Duitse soldaten had gevoerd
en de terechtstelling door de Duitse soldaten
van zeven verzetsmannen

Irma Laplasse werd ter dood veroordeeld
zonder afdoende bewijzen van haar schuld
en niettegenstaande de onderzekerheid in
het dossier van haar schuld De vraag blijft of
krijgsauditeur wel degelijk volgens de regels
van de plichtenleer als magistraat heeft gehandeld "
• Er is dan door de minister een nieuw
onderzoek bevolen, met welk rezultaat ?
,, Het onderzoek werd tot het einde gevoerd
waarop de familie Laplasse een herziening
van het proces vroeg Door allerlei omstandigheden raakte de zaak op de lange baan
en werd minister Vranckx ven/angen, tot dan
eind vorig jaar de première van De Honden m
het Zegekoor doorging en de zaak weerd
aktueel werd "
• En nu wilt u het proces laten herzien ?
„Avond na avond komen honderden mensen onder indruk van het droeve lot dat deze
onschuldige Vlaamse vrouw onderging Het
lijstje van de teatervoorstellingen groeit met
de dag aan Men moet vaststellen dat het
publiek geraakt wordt door de voorstelling,
dat iedereen woedend is en dat deze woede
een uitweg moet vinden Alsjunst voel ik aan
dat gerechtigheid moet geschieden en dus
vraag ik minister Wathelet dat hij ambtshalve
het initiatief zou nemen om het proces te
herzien "
• Wat gaat u daartoe ondernemen ?
„Er zijn drie mogelijkheden om een proces
te laten herzien Ofwel door de betrokkene
zelf in dit geval kan het met meer daar de
beschuldigde terecht gesteld is, door de
familie of ambtshalve door de minister van
Justitie Ik ben begonnen met het in het Frans
vertaalde dagboek van Irma Laplasse naar de
minister te sturen, hij kan alvast beginnen het
te lezen Wanneer de minister de emotie zou
zien die ernav de opvoering van de teatermonoloog leeft moet hij als rechtschapen
man het initiatief tot herziening nemen
Ondertussen werd in Brugge een herdenkingskomitee opgericht dat op 29 mei a s
een voorstelling van de teatermonoloog organiseert en een hulde aan het graf van
Lapasse op 30 mei, beide te Brugge Het zal
dan dag op dag precies 48 jaar geleden zijn
dat zij terechtgesteld werd Na mijn lezing in
Brugge werd gesuggereerd dat na de voorstellingen van de teatermonoloog handtekeningen zouden verzameld worden om ons
verzoek bij minister Wathelet kracht bij te
zetten "
WIJ - 25 MAART 1993

PERSSPIEGEL
HETVOLK
„In Somalië hebben we geen verleden Het
IS wel normaal dat de NAVO-landen na de
koude oorlog iets doen elders in de wereld
Maar zoals we nu bezig zijn, lossen we mets
op in Somalië We dreigen overvraagd te
worden zoals Groot-Brittannie dat vandaag al
IS

We moeten de klus nu wel afmaken Maar
als we nog nieuwe operaties aanvaarden,
moet er rijp beraad aan vooraf gaan en
moeten er goede afspraken worden gemaakt
met de bondgenoten Een leger heeft een
duidelijke opdracht en een duidelijke vijand
nodig
Prof. Dr. Luc Devos. 17 maart.
„Het belangrijkste blijft echter dat de kntiek
op het beleid met uitgroeit tot een fataal
doemdenken over de toekomst Want dat
speelt in de kaart van politieke avonturiers die
met leugens en bedrog hun „waarheid" aan
de man trachten te brengen "
Leo Marynissen. 18 maart.

verzorgd Dat zijn de voorwaarden die de
Nederlandstalige Delta doen overleven, ekonomisch en kultureel"
Derk-Jan Eppink, journalist NRC-handelsblad. 21 maart.
„Het verrast telkens weer te zien hoezeer
de blindheid bij de betrokkenen kan toeslaan,
hoezeer de voorspelbare rituelen worden
afgewerkt
Want iedereen weet dat een berg nieuwe
belastingen zonder perspektief, zonder echte
ingrepen in de geldstromen, onverkoopbaar
IS Iedereen weet dat het feest is afgelopen en
dat ook de Walen, ook de PS, dat dnngend
ingehamerd moet krijgen En toch blijft het de
slechte kant uitgaan Merkwaardig en verbluffend "
Dirk Achten. 21 maart.

HUMO
„Ik blijf er bij als Lassie kan acteren kan
Bea van der Maat het ook"
Urbanus. 18 maart.

De Standaard
„Sommigen beweren dat de aan de gang
zijnde staatshen/orming de laatste en definitieve IS Anderen voorspellen nog verschillende staatshervormingen of grondswetsherzieningen, deze laatsten worden als ketters
beschouwd Dat is helemaal met erg menige
ketterij werd later een ortodoxie"
Prof. Herman Van Impe. 17 maart.
„De grootste uitgavenpost uit dit protokol
(de gemeenschappelijke verklaring van regering en sociale partners om samen iets te
doen voor meer werkgelegenheid, red) is de
herverdeling van de arbeid, maar die gaat
nog lang met ver genoeg om de resterende
200 OOG werklozen aan een baan te helpen
Daarvoor is een drastischer hen/erdeling nodig
Of legt men zich er bij neer dat een
belangrijke groep in de samenleving voor
altijd uitgestoten wordt' Dat was alleszins
met de boodschap die Vlaanderen 2002
bracht"
Guy Tegenbos. 18 maart.
„Vlaanderen en Nederland vormen in het
Europa van morgen een ekonomische Delta
aan de Noordzee, een spil van dienstverlening en distributie Met een groot achterland
in Duitsland, tussen de dne grote EG-lidstaten, moeten zij erg kompetitief zijn, de mensen hoog opgeleid, de infrastruktuur perfekt
en het milieu in het dichtbevolkt gebied goed
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„Vooral voor de Vlaamse kristen-demokraten wordt deze onderhandelingsronde het
moment van de waarheid Als de patronale
knngen tot de konklusie zouden komen dat
de regering er opnieuw een potje van maakte, moet Dehaene met oproer in eigen rangen
rekening houden Er is immers de aantrekkingskracht van Verhofstadt en de VLD, die
nog altijd naar CVP-stemmen en -mandatarissen zitten te hengelen Maar ook Wilfried
Martens is terug Die aast misschien op een
come-back en vast en zeker minstens op een
kleine revanche"
Standpunt. 22 maart.

Knack
„Deze venwoesting van het partijpolitieke
landschap in Vlaanderen (de teloorgang van
SP en CVP, red) kan niemand onverschillig
laten, laat staan tot vreugde stemmen Het is
met goed voor een kwetsbare samenleving
dat haar -naar het eruit ziet natuurlijke- ontwikkeling veel te snel verloopt Zeker in
ekonomisch moeilijke tijden heeft zij de veiligheid van geleidelijke overgangen nodig, met
het harde botsen van de wielen op breuken in
de weg Bij de CVP schijnt het niemand te
lukken, naar te vrezen valt ook de auteur van
De Kracht van de Vogel met, om de verwarde
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tocht naar het roemloze einde te vertragen
Raadselachtig"
Frans Verleyen. 17 maart.
„De partij moet zich losmaken van gevestigde strukturen die politiek geen betekenis
meer hebben"
Wilfried Martens over de CVP. 17 maart.
„Ik hennner me een artikel in Liberation van
een Libanees deskundige die zich ergerde
aan de steun van de Franse intellektuelen
voor de kleine naties Hij zei dat we de dingen
op hun beloop moesten laten en het onvermijdelijke aanvaarden Alleen op die manier
zou de kanker of de proliferatie van de kleine
staten verdwijnen Wat een cynisme, wat een
gebrek aan inzicht in de demokratie Weet
men dan met dat meer demokratie tot meer
kleine staten leidt Dat is toch normaal Naties
en bevolkingen willen nu eenmaal onafhankelijk zijn Zolang de naties demokratisch
funktioneren hoeven we mets te vrezen, want
twee demokratieen hebben elkaar nog nooit
de oorlog verklaard Een demokratisch Servië was nooit beginnen vechten "
Alain Finkielkraut. 17 maart.

GAZET VAN ANTWERPEN
„Als er gepleit wordt voor een verdere
federalisering van de sociale zekerheid, dan
gebeurt dit met noodzakelijk vanuit een asociale, egocentrische reflex die een solidariteit
met Wallonië afwijst Maar wel omdat de
Vlaamse en de Waalse regeringen, die verantwoordelijk zijn voor het economische beleid en de tewerkstelling, over deze uitermate
belangrijke hefbomen moeten kunnen beschikken als ZIJ hun werk goed willen doen "
Jan Veestraeten. 18 maart.
„De Walen wijzen diepgaande besparingen af omdat die het zwaarst aankomen bij
wie het breed laat hangen in dit land Zij
geven de voorkeur aan een belastingverhoging omdat ZIJ weten dat die voor het grootste
deel door de Vlamingen betaald wordt en er
op deze manier nog eens een miljardenstroom in de richting van Wallonië op gang
komt Uit de impasse waarin het kabinet
andermaal is verzeild geraakt, blijkt dat ook
de sanering van het staatshuishouden een
„communautaire" zaak geworden is Als de
Vlamingen hier andermaal buigen, zullen zij
voor de zoveelste keer het gelag moeten
betalen"
Jan Veestraeten. 22 maart.

pvdb

HORIZON

DE OORLOGEN VAN 1993
Eén van de Britse zondagskranten schonk vorige
week aan zijn lezers een merkwaardig dokument. Het
betreft een wereldkaart waarop de landen staan aangeduid waar op dit ogenblik oorlog woedt. Ik heb ze
geteld. Het zijn er 18.
Daarnaast staan nog een twaalftal konflikthaarden
aangeduid die ieder ogenblik in een werkelijke oorlog
kunnen ontaarden.
Dit betekent dat er op dit ogenblik 28 oorlogen
woeden. In Afghanistan zijn sedert 1978 meer dan 1
miljoen doden gevallen; in Angola sedert 1965 een half
miljoen; in Irak 200.000; in Libanon 170.000; op de
Filippijnen 150.000 weliswaar sedert 1945; in Colombia
sedert de zestiger jaren meer dan 100.000; dan komt
Bosnië-Kroatië: meer dan 50.000 sedert 1991; Guatemala 50.000 sedert 1982; Soedan 36.000 sedert 1983;
Tadjikistan en Armenië, rond de 30.000, ieder sedert
1988. Zo merk je dat het konflikt tussen Israël de
Westbank (1.300 doden sedert 1987) en het konflikt in
Noord-lerland (3.000 sedert
1968) in feite kleine oorlogjes
zijn.
Zo ziet de wereld er dus uit,
op de vooravond van de
21ste eeuw. Deze vaststelling
heeft mij doen denken aan
een tweetal artikels die ik in
het begin van deze maand
heb gelezen en die gewijd
waren aan de 30ste verjaardag van de ecykliek Pacem in
Terris van paus Johannes de
23ste en aan de 20ste verjaardag van de oprichting van
Pax Christi Vlaanderen. Op
deze twee artikelen na is het kollokwium dat bij die
gelegenheid te Leuven werd georganiseerd vrijwel onopgemerkt voorbij gegaan al werden daar enkele bijzonder merkwaardige mededelingen gedaan.
Zo werd er gepreciseerd dat er in de wereld ongeveer
5.000 etnische gemeenschappen bestaan maar slechts
circa 170 staten.
Een groot aantal staten is dus multi-etnisch of multikultureel.
Welnu: drie konflikten op de vier in de wereld zijn van
etnische of nationalistische aard. Het tema van de
besprekingen te Leuven: nationalisme en godsdienst...
Ik heb daarbij geleerd dat het katolieke vredesdenken
in twee fasen verloopt: de fase voor Pacem in Terris en
de periode sedertdien.
Voor de encykliek domineerde in kristelijke kringen
de idee van ,,de rechtvaardige oorlog". Zij was gebaseerd op de kristlijke vredesetiek. Volgens deze denk-
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traditie moeten kristenen opkomen voor de armenslachtoffers en geweldloze aktie prefereren boven gebruik van geweld. Hoogstens kan geweldarme verdediging worden goedgekeurd.
Dit op kristelijke ovenwegingen gebaseerd pacifisme
dat geweld radikaal afwijst is ondertussen ook in katolieke kringen geëvolueerd. Een ,,kristen is geen zacht
mens maar iemand die leeft van een heilige woede".
Sedert Pacem in Terris wordt oorlog niet meer beschouwd als een gepast middel om politieke etnische
en nationalistische problemen op te lossen. Het opkomen van de atoomwapens speelde in die periode een
belangrijke rol.
Na de Koude Oorlog was de vijand niet langer het
ultieme gevaar maar wel de bewapening en meer
specifiek de atoomwapens. Herinner u het publieke
debat over de wapenbeheersing en de ontwapening en
het verband dat werd gelegd tussen ontwapening en
ontwikkeling.
Op dit ogenblik legt men
het aksent steeds meer op
het voorkomen van konflikten
en op restriktief geweldgebruik, d.w.z. voorkeur voor
geweldloze aktie en alleen,
als het echt moet, geweidarm
optreden.
Wat Joegoslavië betreft, zo
preciseerde kardinaal Danneels, voorzitter van Pax
Christi Internationaal bij deze
gelegenheid is een militaire
interventie geoorloofd als alle
andere mogelijkheden uitgeput zijn en alleen om de vechtende partijen te ontwapenen.
Mij dunkt dat de huidige paus (zie mijn vorige Horizon
over Paus Wojtila) iets krasser is geweest in zijn
uitspraak dan onze kardinaal.
Ik vraag mij steeds meer af wat wij aan onze kinderen
zullen antwoorden wanneer ze ons weldra de vraag
zullen stellen: wat heb je er toen aan gedaan?
Aan de ethnic-cleaning, aan de verkrachtingen en aan
de genocide, zo vlak bij het centrum van Europa?
En je kan niet zeggen: ,,Wij hebben het niet geweten", want je zag het alle dagen op je TV-scherm.
Bij het lezen van deze standpunten van de kerk over
de oorlog kan ik mij niet ontdoen van herinneringen aan
Pieter de Kluizenaar, aan Godfried van Bouillon, aan
Richard Leeuwenhart, aan Saladijn de Grootmoslim,
aan ,,Dieu ie Veut" en aan ,,Gott mit uns"...
Hans De Belder
WIJ - 25 MAART 1993

WETSTRAAT

KINDEREN GEEN EIGENDOM
VAN SPORTKLUBS
In zijn boek De Gladiatoren van de Sport
klaagt Roger Blanpain, professor in Arbeidsrecht, een aantal wantoestanden aan in de
Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Basketbalbond en de Wielrijdersbond. Dit zijn
met alleen de grootste bonden met de populairste sporten maar tevens ook die sportbonden die zich unitair blijven opstellen en vje\geren het Vlaams splitsingsdekreet van 2
maart 1977 toe te passen.

KINDERHANDEL
De hoofdkritiek gaat vooral over een totaal
onaanvaardbaar transfersisteem waardoor
kinderen van zeven jaar door het plaatsen
van hun handtekening tot hun 35ste eigendom zijn van de klub en daar slechts weg
kunnen mits het betalen door de ouders van
enorme afkoopsommen die in de honderdduizenden kunnen lopen. Het alternatief is
niet meer spelen of naar de rechter gaan met
als gevolg tijdverlies en advokatenkosten.
Na de oproep in Het Laatste Nieuws om te
reageren tegen deze middeleeuwse slavenpraktijken kwamen daar honderden brieven
op, zij eisten het einde van dit machtsmisbruik.
Jan Caudron: „Tientallen van deze protestbrieven zijn in mijn bezit en liggen ter
inzage. Door radeloze ouders werd een vzw
ter verdediging van de vrijheid van kinderen
opgericht
Ook na een artikel in Het Volk werden meer
dan 150 lezersvragen behandeld. Wat door
sommigen illegale mensenhandel wordt genoemd, bestempelen anderen als een opleidingsvergoeding. Dat klinkt inderdaad beter!
Er wordt inderdaad gezondigd tegen het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit
verdrag is een juridisch bindend en afdwingbaar instrument dat zowel door de Belgische
staat als door de Vlaamse Gemeenschap
werd geratificeerd. Het lijdt geen twijfel dat
het beletten kinderen te laten spelen in de
ploeg van hun keuze strijdig is met het hoger
genoemd verdrag.
Dit is ook het oordeet van de Luikse rechter, mevrouw Lienard, die in 1991 besloot dat
de weigering van de basketbalklub van Jupille om de zevenjarige Kevin Jonniaux te laten
vertrekken, op geen enkel verdedigbaar motief berustte en dus een misbruik was. Jupille
werd veroordeeld het verzoek tot de nieuwe
aansluiting te aanvaarden onder een dwangsom van 1.000 frank per dag."
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Komt er straks een einde aan de macht van de sportbonden over amateursporters en jeugdige sportbeoefenaars ?
Naast de inbreuken tegen het Belgisch, het
Europees en het Internationaal Recht, betekent het transfersisteem ook een inbreuk
tegen besluit en dekreet van de Vlaamse
Regering zelf.
Onlangs werd de Werkgroep Rechten van
het Kind in de Sportwereld geïnstalleerd op
initiatief van het Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het spelende kind
(NDO), waaraan ook Sporta en de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen aktief meewerken.
J. Caudron -.„Op maandag 8 maart zijn wij
met deze werkgroep gestart om het hogergenoemd dekreet te herschrijven en aan te
passen aan de nieuwe noden.
In dit nieuwe dekreet moet een evenwichtig
sisteem uitgewerkt worden waardoor zowel
de sportklubs als de spelers op een menselijke manier behandeld worden. Mensen zijn
niet te koop en klubs mogen geen koppelbazen zijn.
Het probleem van de opleidingsvergoeding kan geregeld worden wanneer de klubs
bvb. 3% van hun begroting resen/eren voor
het bekostigen van deze scholing.

VERRASSING
Hef is ook aangewezen dat hoorzittingen
worden gehouden om de betrokken sportbonden, klubleiders, ouders, spelers en deskundigen te horen. Zij kunnen ons een inzicht
geven over de vrijheid van overgang van
kinderen, amateurs, evenals in het tuchtrecht
en de mogelijkheid van de toegang tot de
rechter."
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Op 8 maart j.l. heeft professor-senator
Stroobant voorgesteld een kommissie over
de betaalde sportbeoefening op te richten.
Deze kommissie zou tot opdracht hebben
een onderzoek te wijden aan de diverse
problemen waarmee de betaalde sportbeoefening gekonfronteerd wordt met name de
sociaalrechtelijke evenals de financiële, fiskale en andere problemen.
Jan Caudron heeft tevens een interpellatieverzoek ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over dezelfde problematiek
maar waarbij de federale bevoegdheden ter
sprake komen.
Jaren geleden heeft hij de minister van
Financiën de vraag gesteld of bij de verkoop
van voetbalspelers geen belasting op de
toegevoegde waarde moest aangerekend
worden. Het antwoord van de minister luidde
toen dat de BTW-regeling niet gold in de
sporttransakties.
Tot zijn verrassing las hij nu in Le So/rvan 9
maart dat eerlang de BTW toch zal toegepast
worden en dit volgens een Europese richtlijn.
Voor een voetballist die voor 100 miljoen
verkocht wordt zal dus 19,5 miljoen BTW
moeten neergeteld worden of hoe ons Aalsters Raadslid na jaren gelijk krijgt met zijn
stelling dat hier mensen als koopwaar worden behandeld.
Jan Caudron besloot zijn toespraak met 5
vragen aan de ministers Detiège en Weckx,
hij verzocht hen mee te werken opdat kinderen niet langer eigendom van sportklubs
zouden zijn!
(m.v.l.)

DE VRAAGSTAARTEN
VAN DE VLAAMSE RAAD

E

EN tijdje geleden verscheen in de
Vlaamse Raad het Alfabetisch register van de vragen van de leden en antwoorden van de ministers, een brochure waarin per lid
van de Vlaamse Raad aangestipt
staat aan welke minister hij of zij
welke vragen stelde in het zittingsjaar 1992 (van 7 januari 1992
tot 19 oktober 1992). Dit register
geeft een (er zijn er natuurlijk
evengoed andere mogelijk) beeld van de
werkzaamheden van de Raadsleden. Andere mogelijke beelden zijn bvb. het aantal
tussenkomsten in de openbare vergaderingen of tussenkomsten in de kommissies,
het indienen van voorstellen van dekreet,
interpellaties, moties, etc.
Bovendien kan het voorkomen dat een
parlementslid dat zich zeer plichtsgetrouw
en nijver inzet in de Vlaamse Raad er in de
Kamer of de Senaat een beetje met zijn
dubbele pet naar gooit. Waarmee we maar
willen zeggen dat cijfers over de werklust
van de parlementairen genuanceerd benaderd moeten worden.

PINXTEN AFWEZIG
Er was de jongste tijd veel te doen over
de aanwezigheid van parlementsleden bij
stemmingen. Raadsvoorzitter Vanvelthoven
(SP) maakte een „zwarte lijst" over aan de
pers. CVP-kamerlid Pinxten maakte over het
absenteïsme bij de belangrijkste stemmingen van begin oktober '92 tot eind januari
'93 een heuse „studie". Deze initiatieven
werden niet overal op handengeklap onthaald. Mieke Vogels (Agaiev) sprak zelfs
van nestbevuilers: „Hef Is niet omdat iedereen hier aanwezig is om op het knopje te
duwen, dat de parlementaire demokratie gered is De aversie van de burgers ten overstaan van de politiek is al groot genoeg,
zonder dat wij nog het eigen nest bevuilen
'
op een onterechte manier"
Inderdaad, aanwezigheden bij de stemmingen zijn één zaak, maar de kwaliteit en1
kwantiteit van het parlementair werk kanI
ook volgens andere kriteria getoetst worden. Een mogelijk ander kriterium is hett
stellen van vragen aan de ministers. Daarom vonden we het eens nuttig het registerr
van de Vlaamse Raad van wat dichterbij te!

bekijken. En plots komen er geheel andere
bezige bijtjes op de voorgrond dan uit de
vorige lijsten het geval was.
Een eerste vaststelling: CVP-raadslid
Pinxten stelde in de Vlaamse Raad verleden
jaar geen enkele vraag. Andere opvallende
afwezigen in het register: de VLD-burgemeesters Jaak Gabriels, Rik Daems, Annie
De Maght-Aelbrecht, Jacky Buchmann, LVZvoorzitter Louis Bril en bedrijfsleider Jacques Laverge. VLD-voorzitter Verhofstadt
stelde verleden jaar in de Vlaamse Raad
twee vragen.

Parlementarbeschimpfung, nestbevuilerij, nummertjes voor de
pers, politieke etiek. Er was de
jongste tijd lieei wat te doen over
het absenteïsme bij stemmingen
in het parlement. De cijfers en
namen die gepubliceerd werden
schoten heel wat politici in het
verkeerde keelgat. De parlementaire aktiviteit behelst meer dan
stemmingen, zo werd gezegd.
Dat is natuurlijk korrekt. Daarom
keek WIJ het alfabetisch register
in van de vragen van de leden en
antwoorden van de ministers in
de Vlaamse Raad. Verleden jaar
werden in de Vlaamse Raad bijna
900 vragen gesteld, door het ene
raadslid al meer dan door het
andere. Alweer komt een gans
ander beeld naar boven van de
parlementaire bezige bijtjes.

Niet alleen bi) de VLD lopen er raadsleden
rond die verleden jaar aan vragen stellen in
de Vlaamse Raad een broertje dood hadden. Volgende VU-Raadsleden stelden volgens het register verleden jaar geen vragen: Herman Candries, Hugo Olaerts, minister Sauwens en Hugo Schiltz. Het zijn
een beetje logische namen: een kamerfraktieleider heeft al hooi genoeg op de vork in
de kamer, leden van de Vlaamse eksekutieve stellen in de Raad natuurlijk geen vragen
aan kollega's, en Hugo Schiltz had verleden
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Kamerlid Van Vaerenbergh stelt vragen over van alles en nog wat. Verleden jaar liefst 59 keer, in de Vlaamse
Raad alleen.
(foto wu)
jaar de handen vol met de dialoog van volk
tot volk.
Een opvallende socialistische afwezige is
voorzitter Frank Vandenbroucke. Ook bekende namen als Ludo Dierickx (Agaiev),
Marijke Dillen (Vlaams Blok) en Jean-Pierre
Van Rossem kwamen er verleden jaar niet
toe een vraag te stellen. De CVP-fraktie telt
m de Vlaamse Raad ook heel wat bekenden
die verleden jaar blijkbaar alles al wisten.
Misschien omdat Paul De Keersmaeker,
Mark Eyskens, Frank Swaelen, Jan Lenssens en Wilfried Martens zelf zolang minister
geweest zijn ?

DE ONTBOSSINGEN
VAN VERA DUA
Maar over naar de bezige bijtjes. We noteerden per fraktie de raadsleden die meer
dan tien vragen stelden. Wie meer dan twintig keer een minister ondervroeg, krijgt
naast zijn naam de vermelding van het aantal vragen mee. Agaiev: Aelvoet, Barbé (55),
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Dua (82), Geysels, Ulburghs, Van Dienderen
(24),
Vogels. CVP: Brouns, Ghesquière
(25), Suykerbuyk, Van Eetvelt, Van Leenhove. Rossem: Standaert (33). SP: De Bremaeker. Vlaams Blok: Van Nieuwenhuysen
(61), Verreycken. VLD: Denys, Eeman (27),
Vermeiren. VU: Appeltans, Capoen (35),
Valkeniers, Van Hooland (25), l^an l/aerenbergh (59).
Hel is werkelijk opvallend hoe weinig
vraagstaarten de grote partijen (vooral de
SP, waar slechts één raadslid meer dan tien
en geen enkel meer dan twintig vragen stelde) in hun rangen tellen. Bij de kleine partijen spant Agaiev (in absolute getallen tenminste) de kroon. De VU klampt hier stevig
aan en laat het Vlaams Blok, dat op 24
november '91 toch groter werd dan de
Volksunie, ver achter zich.
Het individuele klassement wordt met een
straatlengte voorsprong aangevoerd door
Agalev-raadslid Vera Dua, die liefst 82 vragen stelde. Dua gaat Van Nieuwenhuysen
(61), Van Vaerenbergh (59), Barbé (55) en
Capoen (35) vooraf. Ook in dit klassement
springen de kleine partijen krachtig naar
voren: Agaiev en VU halen elk twee vermeldingen in de top 5, het Vlaams Blok één.
We staan nog even stil bij de fenomenaal
lange lijst vragen van Vera Dua. Want
vreemd genoeg stelde Dua haar 82 vragen
aan slechts 2 ministers: Kelchtermans en
De Batselier. Vooral het werk van Kelchtermans (64 vragen) droeg Dua's bijzondere
belangstelling weg. Wat blijkt? Van de 82
vragen van Dua handelden er liefst 61 over
ontbossingen, kaalkappingen, heraanplantingen, vernietiging van bosgebied, of plannen voor ontbossing. Niet alleen in de
streek van Gent, Dua's elektorale bazis,
maar overal in het Vlaamse land, van Beernem over Westerio, van Genk tot Oudenaarde, van Meise tot Wachtebeke.
Wat grasduinen in het kurrikulum van Dua
brengt de oplossing voor dit raadsel: het
Gentse raadslid, doctor in de Landbouwwetenschappen en landbouwkundig ingenieur
met specializatie waters en bossen, was tot
voor haar verkiezing in '91 ambtenaar bij de
Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting (Aminal), dienst Waters en Bossen.
We vermoeden zo een beetje dat ze met
deze sektor nog biezonder goede relaties
onderhoudt, en af en toe een kant-en-klaar
parlementair vraagje doorgespeeld krijgt.
Nu ja, de Vlaamse bossen kunnen er maar
wel bij varen!
Uit het register kan tenslotte ook afgeleid
worden welke ministers bevoegdheden uitoefenen waarover de raadsleden graag vragen stellen. Vooral de ministers Kelchtermans (Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden)
en De Batselier (Leefmilieu en Hulsvesting)
hebben het afgelopen jaar een karrevracht
vragen moeten beantwoorden. De eerste
WIJ - 25 MAART 1993

De Vlaamse regering moest verleden jaar bijna 900 vragen beantwoorden van
raadsleden. Vooral Kelchtermans (toevallig niet op de foto, of omdat hij een
vraag aan het beantwoorden was?) en De Batselier hadden de handen vol met
het zoeken naar en voorbereiden van antwoorden.
(foto vum)
antwoordde 270 keer, de tweede 237 keer.
Het gaat in veel gevallen om problemen van
lokale aard, waarmee de bevolking of aktiegroepen naar hun parlementslid trekken. De
politikus stelt aan de bevoegde minister dan
een vraag over het betreffende probleem.
Vragen aan de ministers Kelchtermans en
De Batselier gaan dikwijls over vormen van
milieuverontreiniging door bedrijfjes en bedrijven, werken aan gewestwegen, onveilige
verkeerssituaties, etc.
Op een respektabel afstandje van de twee
koplopers volgt minister Van den Bossche
van Onden/vijs en Ambtenarenzaken met
129 antwoorden. Ven/olgens komen Weckx

(Kuituur en Brusselse Aangelegenheden)
met 76, Sauwens (Verkeer, Buitenlandse
Handel, Monumenten en Landschappen,
Staatshervorming) met 58, en De Meester
(Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin) met 47 antwoorden. Minister Detiège (Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden) sluit met 22 vragen
het rijtje.
De prijs voor de origineelste vraag van '92
kennen we toe aan Agalev-raadslid Jef Tavernier. Hij stelde minister Sauwens een
vraag over een frituur in een beschermd
stadsgezicht op de Markt van Oudenaarde.
(Pd|)

P-SPROKKELS
• Nelly Maes interpelleerde de staatssekretaris van Ontwikkelingssamenwerking over
de toestand in Rwanda (11 maart).
• Paul Van Grembergen stelde vragen over
de Euregiosamenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië, het Brussels HG, het graafschap Kent en de regio Nord-Pas-de Calais
(16 maart).
• Michel Capoen drukte zijn bezorgdheid uit
over de invoer uit Nederland van „bodemverrijkende kompost", het zou echter om giftig
slib gaan (18 maart).
• Herman Candries kwam gepast tussenbeide in de diskussie over de verstaatsing van
Vlaamse bedrijven. Hij verduidelijkte dat de
dubbelzinnigheid over de termen „verankering" en „verstaatsing" moet ophouden. Volgens hem geraken tal van Vlaamse bedrijven
via ingewikkelde financiële operaties in zgn.
privé-handen. Achter deze bedrijven zit ech-
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ter de Franse staat. En „tegen die verstaatsing willen wij protesteren" (18 maart).
• In de diskussie over de biezondere jeugdzorg kwam Etienne Van Vaerenbergh Xussenbeide: „In deze sektor bestaat veel vrijwilligerswerk. Ook de vrijwilligers geraken ontmoedigd omdat hun vzw's ingevolge ontoereikende toelagen de financiële eindjes niet
meer aan mekaar kunnen knopen." Hij pleitte
voor het behoud van deze vrijwilligheid en
voor meer ademruimte voor het personeel in
de gehandikaptensektor (18 maart).
• N.a.v. van de problemen bij Philips Hasselt
werd in de Vlaamse Raad druk gedebatteerd
over de ekonomische situatie in Limburg.
Hugo Olaerts vroeg met aandrang: dat de
talrijke mistgordijnen rond het Toekomstkontrakt Limburg, de rekonversie, de tewerkstelling, de KS, de diversifikatie zouden opgehaald worden en dat de beloften in daden
zouden worden omgezet." (18 maart).

STAATSHERVORMING

SINT-MICHIEL UITGELEGD /5

GROENE EN
VLAAMSE SUPPLEMENTEN
Het Sint-MIchfelsakkoord is het
eerste staatshervormingspakt in
de Belgische politieke geschiedenis waarbij een deel van de
parlementaire oppositie de regeringsmeerderheid steunt. De
Volksunie en de groene partijen
Agaiev en Ecolo vroegen wel een
prijs voor deze loyale opstelling:
respekttevelijk een begin maken
met de afbouw van de transferten
in de Sociale Zekerheid van
Vlaanderen naar Wallonië en het
invoeren van een milieuheffing.

Jufil

nektai

MILIEUTAKS
Van meetaf aan maakten de Groenen hun
steun aan het St.-Michielsakkoord afhankelijk
van de bereidheid van de federale regeringspartijen om werk te maken van een milieuvriendelijker produktpolitiek. Het instrument
hien/oor was de milieutaks, een belasting op
milieuvervuilende produkten. Het raakpunt
met de staatshervorming was de bijna volledige overheveling van de leefmilleubevoegdheid naar de gewesten. Dit voorstel lag daarbij nog in de lijn van de partijprogramma's
van o.a. de VU en de VLD.
In de rand van het St.-Michielsakkoord
raakten de zeven partijen het dan ook eens
over de Invoering van een milieuheffing op
produkten die schade veroorzaken aan het
milieu en waarvoor een valabel alternatief
voorhanden Is, bv. verpakkingen, papier,
wegwerptoestellen, pesticiden e.d. Het betreft hier een gewestelijke belasting, een
ietwat misleidende term voor een federale
belasting waan/an de opbrengst naar de
gewesten gaat in dezelfde verhouding als de
verdeling van de andere gewestmiddelen en
waarvan de federale overheid de grondslag,
de aanslagvoet en de eventuele vrijstellingen
slechts kan wijzigen met instemming van de
gewestregeringen. De gewesten moeten
deze gelden aanwenden voor nieuwe milieuaktles.
Deze milieuheffing op schadelijke produkten is voor de konsumenten vermijdbaar.
Men kan zich immers even goed het milieuvriendelijker alternatief aanschaffen dat daar-

Wie had ooit gedacht dat milieu-onvriendelijk afval het St.-Michielsakkoord
meermaals op de helling zou zetten ?
(foto vum)
bij nog goedkoper is. Deze belasting heeft
dus als doel het koopgedrag van de mensen
te veranderen in een milieuvriendelijke richting.
Ook voor de producenten is deze belasting
grotendeels vermijdbaar. Van hen wordt verwacht dat ze zich omschakelen naar minder
milieuvervuilende produkten binnen een zeer
strikt tijdsschema en volgens strikte normen.
Enkel indien de industrie deze kalender niet
haalt wordt de milieutaks op deze produkten
van kracht. Het akkoord bevat ettelijke tijdsschema's die tot 1997 en per produkt (papier,
batterijen, industriële verpakkingen, pesticiden, wegwerpprodukten en drankverpakkingen) progressieve hergebruik- en recyklagepercentages voorzien en het bedrag van de
volledige of gedeeltelijke milieutaks en de
mogelijke vrijstellingen bepalen.
Uitzondering wordt gemaakt voor de PVCdrankverpakking: hierop wordt hoe dan ook
een milieuheffing geheven omdat deze verpakking niet kan gerecykleerd worden op
een wijze die minder schadelijk is voor het
leefmilieu dan de produktie van nieuwe PVC-
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flessen. De industrie is trouwens bijna volledig overgeschakeld van PVC naar andere
drankverpakking. Een niet-onaardige meevaller is dat deze PVC-drankverpakking enkel
nog gebruikt wordt door de Franse mineraalwaterproducenten, terwijl de Waalse bronwaters in minder schadelijke PET-flessen verpakt worden. Eigen water eerst, zeiden de
PS- en PSC-onderhandelaars.

TRANSFERTEN
Het tweede ,.supplement" bij het St.-Michielsakkoord bevat het akkoord met de VU
over de afbouw van de kommunautaire transferten in de Sociale Zekerheid. De Vlamingen
stellen immers vast dat de SZ-reglementering, die federaal is en dus voor gans het land
geldt, verschillend toegepast wordt boven en
onder de taalgrens. De voorbeelden zijn
legio: als de Walen ziek zijn gaan ze veel
sneller naar specialisten die meer en duurdere technische prestaties voorschrijven, Walen
zijn meer en langer werkonbekwaam wegens
O
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ziekte en invaliditeit, Walen zijn meer werkloos en ontvangen ook hogere werkloosheidsvergoedingen omdat het aandeel van
de gezinshoofden in deze groep veel hoger
ligt dan in Vlaanderen. Wallonië ontvangt dus
per inwoner meer uit de SZ dan Vlaanderen.
Daardoor ontstaat er een geldstroom van
Vlaanderen naar Wallonië.
De diskussie over deze transferten moet
los gezien worden van het tema van de
federalisering van de SZ. Om te beginnen
beperkt de transfertendiskussie zich tot de
niet-objektieve transferten, m.a.w. de transferten die niet verklaarbaar zijn door sociaalekonomische faktoren. Het gaat dus in feite
enkel over de misbruiken of de meer soepele
toepassing van de wetgeving. Daarnaast zijn
er nog objektieve transferten, die trouwens
veel groter in omvang zijn; de Walen betalen
vooral veel minder voor de SZ, omdat er
minder aktieven in Wallonië zijn die bijdragen
betalen. Wie pleit voor een federalisering van
de SZ brengt ook minstens een deel van deze
objektieve transferten in de diskussie in.
De voorstanders van de federalisering van
de SZ hanteren echter vooral niet-financiële
argumenten. Ze zeggen dat de twee volkeren
in dit land het recht moeten hebben de
sociale bescherming voor hun bevolking in te
richten volgens hun eigen inzichten en behoeften, zelfs als hen dat geen frank meer
oplevert. Trouwens, de gemeenschappen
zijn reeds verantwoordelijk voor de meeste
welzijnsaangelegenheden (jeugd-, bejaarden-, gezins-, gezondheidszorg), waarom
dan ook niet voor de kinderbijslag, de ziekteverzekering, de pensioenen ?
Het is dus belangrijk om te weten dat het in
het kader van de St.-Michielsakkoorden enkel ging over het wegwerken van de misbruiken.

ZES PUNTEN
Aanvankelijk hadden de federale regeringspartners hier niets over afgesproken.
Meer nog, tijdens de dialoog van volk tot volk
in de zomer van 1992 weigerden de Franstalige partijen zelfs elke diskussie hierover; dit
punt was „écoutable, non discutable". Zelfs
de vraag naar objektieve cijfers joeg de PSonderhandelaars Busquin en Dehousse in de
gordijnen. Toen de VU haar goedkeuring van
St.-Michiel liet afhangen van een aantal maatregelen op dat vlak, werden tussen de VU en
de eerste minister aparte onderhandelingen
over het wegwerken van de niet-objektieve
sociale transferten gevoerd. Dit leidde tot een
akkoord in zes punten.
Vooreerst gaan de zeven St.-Michielspartijen akkoord dat de geldstromen in de SZ in
kaart gebracht worden. Binnen de Vlaamse
regering werd onder impuls van Johan Sauwens een stuurgroep opgericht en een groep
deskundigen aangesteld die de geldstromen
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De Vlamingen stellen vast dat de SZ-reglementerIng, die federaal is en dus voor
gans het land geldt, verschillend toegepast wordt boven en onder de taalgrens.
(foto vum)

in de SZ moeten onderzoeken, verklaren en
voorstellen tot wegwerking moeten aanreiken. De federale regering stelt zich garant dat
de verschillende sociale parastatale instellingen aktief zullen meewerken bij het verzamelen van de nodige onderzoeksgegevens.
In de schoot van de Algemene Raad (AR)
van het RIZIV (de Rijksdienst die de ziekteverzekering beheert) wordt een werkgroep opgericht die moet toezien op de eenvormige
toepassing van de wetgeving. Daan/oor moet
deze werkgroep regionale cijfergegevens opmaken. Het jaarlijks verslag van de AR wordt
overgemaakt aan het parlement en zal aanleiding geven tot een grondige diskussie.

14

Ten tweede wordt er toegezien op de
korrekte betaling van de SZ-bijdragen. De
inning van de achterstallen gebeurt op dit
moment op dezelfde wijze in gans het land,
ongeacht het gewest of het taairegime van de
in gebreke zijnde werkgever. De grotere
achterstand in Wallonië is echter vooral te
wijten aan het groter aantal faillissementen
aldaar. Daarom zal de RSZ de gerechtelijke
invordenngen nauwkeuriger opvolgen en
nauwgezetter toezien op de uitvoering van de
vonnissen.
Wat de zelfstandigen betreft zullen de sociale verzekeringskassen die een lager inningspercentage dan het nationale gemid-

delde hebben beter gevolgd worden via specifieke richtlijnen, zullen ze gesanktloneerd
worden bij niet-naleving ervan en zullen kontroleurs ingeschakeld worden.
Ten derde werd een duidelijke timing opgesteld. De AR van het RIZIV wordt voor 31
maart 93 geïnstalleerd, zodat reeds vanaf
1993 de verschillende toepassing van dezelfde wetgeving in de drie gewesten in kaart
gebracht kan worden en maatregelen voorgesteld kunnen worden. In de sektoren binnen de ziekteverzekering waar de transferten
manifest zijn (klinische biologie en radiologie)
werden duidelijke data afgesproken voor het
rechttrekken van deze kommunautaire verschillen (zie verder).

KLINISCHE BIOLOGIE
Wat, ten vierde, de ziel<teverzekering betreft, werden de medisch-technische prestaties die veel geld kosten en waar de kommunautaire verschillen het grootst zijn grondig
onder de loep genomen.
In de klinische biologie (dit is biologisch
onderzoek voor medische doeleinden, bv.
bloedonderzoek) wordt het budget voor de
ziekenhuizen voor 1993 zodanig verdeeld dat
het Vlaamse aandeel boven de 50% uitstijgt;
voor 1994 worden de verdeelsleutels verder
verfijnd in de nchting van een verdeling op
basis van gemiddelde nationale waarden.
Voor de ambulante klinische biologie (ten
behoeve van patiënten die niet in een ziekenhuis verblijven) werd voor 1993 een regeling
uitgewerkt die de uitgaven binnen de vastgestelde enveloppe terugdringt, de grote voorschrijvers aan banden legt en een systeem
van terugvorderingen invoert. Voor 1994 zal
de AR van het RIZIV een regeling uitwerken
op basis van genormaliseerde budgetten die
rekening houdt met een normaal aantal testen per labo.

op een werkloosheidsuitkenng. Hiertegen
kan hij beroep aantekenen bij een nationale
kommissie. En hier zit het addertje onder het
gras. Deze kommissie heeft twee kamers,
taalkundig opgesplitst, die deze beroepen
behandelen naargelang de taal van de aanvrager. De praktijk leerde echter dat de Franse kamer gemakkelijker een schorsing teniet
deed dan de Vlaamse kamer, waardoor er
weer een verschillende toepassing van dezelfde wetgeving ontstaat naargelang het een
Vlaamse of een Franstalige werkloze betrof.
Vanaf nu is dit verleden tijd. De nationale
beroepskommissie zal voortaan enkel in verenigde vergadering van de beide taaikamers
vergaderen, zodat er een éénvormige rechtspraak ontstaat voor alle dossiers, ongeacht
de taalaanhorigheid. Het KB dat reeds genomen werd treedt op 1 april 93 in werking.
Tot slot en ten zesde, de vrijstellingskommissie voor zelfstandigen. Deze kommissie
verleent vrijstelling van betaling van SZ-bijdragen aan zelfstandigen omdat bv. hun
inkomen te laag is. Ook hier bestonden er
verschillende taaikamers met een verschillende rechtspraak. Ook hier wordt er voortaan in
verenigde vergadering beslist om de wet op
dezelfde wijze toe te passen in noord en zuid.
Deze regeling treedt eveneens op 1 april 93 in
werking.
Voor de VU was dit bij-akkoord een voorwaarde voor het steunen van het St.-Michielsakkoord. Begin maken van de afbouw van
de niet-objektieve transferten was immers
één van de tien eisen van het Vlaams Tienpuntenprogramma.

EEN STAP
Gelet op de houding van de Franstaligen
tijdens de dialoog in de zomer van 1992 en
ook voordien kunnen we gerust gewagen van
een doorbraak. Voor het eerst geven de
Franstaligen toe dat er zich een probleem
stelt, dat in de SZ de wetgeving guller toegepast wordt in Wallonië dan in Vlaanderen.
Daar waar de Franstaligen tot nu toe de deur
angstvallig gesloten hielden, staat ze nu op
een kier en zit er een Vlaamse voet tussen.
Uiteraard zijn alle transferten niet drooggelegd met dit akkoord, zelfs niet alle nietobjektieve. De VU heeft echter nu een eerste
aanzet geforceerd tot een diskussie over de
solidariteitsmekanismen in dit land en heeft
de overige Vlaamse partijen gedwongen positie te kiezen. Voor politiek Vlaanderen is het
voortaan een uitgemaakte zaak dat de solidariteit tussen de deelstaten zijn grenzen heeft
en dat vanaf nu de periode van oversolidariteit voorbij is. Over die grenzen wil Vlaanderen, niet gehinderd door kompleksen, een
volwassen diskussie aangaan met de Waalse
buren. De volgende faze in de staatshervorming dient zich aan.
PVS

VOLGENDE WEEK:
Vlaanderen in Europa (slot)

In de radiologie (dit is de medische beeldvorming, in de volksmond „onder de plakken
gaan" genoemd) wordt het door de nieuwe
wet op de ziekteverzekering (ZIV) nu mogelijk
een soortgelijke regeling als voor de klinische
biologie uit te werken. De AR van het RIZIV zal
deze regeling alleszins op punt stellen voor
de verdeling van het budget 1994.
De nieuwe wet op de ZIV biedt tevens een
wettelijk kader om de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen te regelen.
Een andere financiering dus, meer gebaseerd op objektieve kriteria. De kommissie
die de nodige voorstellen moet formuleren
wordt voor 31 maart 93 bij KB opgericht. In
1994 treft de federale regering de nodige
maatregelen.
De vijfde maatregel behelst de werkloosheidsreglementering, meer bepaald de
schorsing van langdurig werklozen. De gewestelijke direkteur kan een werkloze schorsen indien hij langer werkloos is dan het
dubbele van de gemiddelde werkloosheidsduur in zijn streek. Hij verliest dan het recht

De solidariteit leent grenzen. Over die grenzen heen wil Vlaanderen „kompleksloos" een volwassen disicussie aangaan met de Waalse buren.
(foto oann)
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KUST NIET TE KOOP

O

M 13U.39 zondagmiddag stapten een honderdtal entoesiaste
wandelaars van de trein Brugge-Knokl<e. Gefopte vaders
droegen schopjes en emmertjes van hun uitbundige kinderen, tenwijl de moeders zich
voornamelijk ontfermden over
de knapzak met proviand. Onvenwacht bezoek voor het station dat er de rest van de dag
nogal verlaten bijlag. Op het stationsplein
wachtte een VU-bus die hen naar Park 58,
plaats van vertrek, voerde.
De weergoden waren ons gunstig gezind:
de bewolkte hemel hield de gevreesde massa toeristen tegen, terwijl de temperatuur
voor de tijd van het jaar toch aangenaam
warm was. Zonder parkeermoeilijkheden
konden de „auto-wandelaars" zich bij de
rest vervoegen. Kamerlid Herman Lauwers
en sekretaris Chris Vandenbroeke waren
een der eersten. Hun professionele wandelschoenen toonden dat ze niet aan hun
proefstuk toe waren. Onze militanten lieten
zich niet afschrikken door de dreigende wolken en het frisse windje, talrijker dan verwacht bleven ze toestromen.
Enkele minuten na half twee gaf Erwin
Brentjens, VU-schepen te Kontich en initiatiefnemer van de aktie, het startsein. Door
de kleine straatjes van Heist, zocht hij zich
een weg naar de zeedijk. Voorbijgangers
keken met simpatie naar de wandelende
menigte, gewapend met ballonnen en leeuwevlaggen. Enkele spandoeken gaven het
tema van de aktie weer: „De Wereld die wij
willen" en „De Vlaamse kust: niet te
koop!". Twee doedelzakspelers fleurden
het geheel muzikaal op. Dat ze daardoor de
nationale reünie van doedelzakspelers misten kon hen niet deren. Hier was publiek
genoeg. En gezonde zeelucht om in hun
doedelzak te blazen.
De streek van Knokke-Heist is een paradijs voor wandelaars. Niet alleen is er het
lange strand en dito zeedijk, met op tijd en
stond de mogelijkheid voor een natje en
een droogje, maar ook de smalle straatjes,
parken, duinen, polden/lakten en zeker het
Zwinreservaat, bieden de wandelaar een ruime keuze.
Zondag gebruikten wij slechts een klein
stukje van dit potentieel. De voornaamste
bedoeling was dat iedereen, jong en oud,
kon deelnemen. Niemand mocht achterblijven. Na een half uur wandelen werd reeds
halt gehouden aan het Willemspark. Jaak
Vandemeulebroucke, zelf kustbewoner, bewierookte in een korte speech de kuststrook
en het leven daar.
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Zelfs de duinen schenen te roepen: „Wij blijven!"
Na dit kort intermezzo trok de stoet door
naar het Vissershuldeplein. Daar nodigde
Enwin Brentjens de kinderen en andere gegadigden uit mee te helpen aan de bouw
van het zandkasteel. Op enkele jonge moedertjes met kinderwagen na, trok iedereen
tot aan de waterlijn. Op deze plaats, waar
de nieuwe jachthaven van Heist komt, waar
de haven van Zeebrugge het mooie zeezicht belemmert en waar diezelfde haven
oorzaak is van een gevaarlijke drijfzandzo-

350 wandelaars, waaronder meer
dan 100 kinderen, vertolirten afgelopen zondag de grote toekomstdroom van de Volksunie:
een teven in gemeenschap in een
leefbare wereld voor groot en
klein. Jong en oud wandelden
samen naar een betere wereld.
Een relaas van een gezellig samen-zijn en samen-werken.
ne, bouwden onze leden en hun kinderen
een fort dat simbolisch onze weerstand tegen de kustverloedering voorstelde. Het
werd een oninneembare vestiging die weliswaar nog enige afwerking nodig had... De
zoute zeelucht en het wandelzweet dreven
echter iedereen na zekere tijd naar het Boerenhof, plaats van afspraak na de wandeling.
In deze afspanning was men, net als wijzelf, verrast door de ovenweldigende opkomst. Driehondervijftig dorstige Vlamingen
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(foto WIJ)

snakten naar een koele pint of warme koffie
en dat kan tellen. De simpatieke waardin liet
zich niet op hol brengen en trachtte het
geheel zo goed en zo kwaad mogelijk te
koördineren. De fraktieleiders Paul Van
Grembergen en Jef Valkeniers en ondervoorzitter Patrik Vankrunkelsven waren iets
vroeger afgezakt naar het Boerenhof en verorberden met smaak hun koffie met pannekoek. Wij stonden erbij en keken er naar.
Toen iedereen dan toch min of meer gelaafd was, dankte voorzitter Bert Anciaux
iedereen voor de talrijke aanwezigheid. Hij
wees op het belang van dergelijke akties die
aantonen dat de VU naast een doorgewinterde, ook een jonge, gemotiveerde aanhang heeft. Hij beloofde meer dergelijke
akties, ten koste van enkele vergaderingen.
Onder luid applaus mocht hij terug gaan
zitten. Senator Jan Loones vatte het doel
van de aktie, een Vlaamse, milieuvriendelijke kust en een toerisme met kuituur, zoals
betoogd tijdens de geslaagde perskonferentie eerder op de week, nog eens samen.
Onze mensen moest hij daar natuurlijk niet
van overtuigen.
Ondertussen was het vijf uur geworden.
De eerste bus vertrok terug naar Park 58. In
het station van Heist, rechtover het Boerenhof, wachtte de trein op de rest. Nog enkele
kinderen waren buiten aan het spelen. Hun
talrijke aanwezigheid tijdens de wandeldag
bewijst eens te meer dat de Volksunie niet
kapot te krijgen is. Zij hééft nog jeugd en
dus nog toekomst.
Philip Van Den Bossche

SOCIAAL

VROUWEN PRESTEREN STUKKEN BETER
Bij Citroen had men ai een tijdje vastgesteld dat de zeldzame vrouwen die in de
autoverkoop staan beter presteren dan mannen. Een echte verl<laring voor dit fenomeen
bestaat niet. Het vermoeden is groot dat het
precies is omdat vrouwen verder l<ijken dan
de technische hoogstandjes en meer aandacht hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van het fenomeen „auto", dat ze ook
meer sukses hebben bij hun klanten.
Hoe dan ook, vanaf 1988 wist Citroen de
Kamer van Koophandel en Nijverheid van
Fougères in Bretagne ervan te overtuigen
een verkopersschool op te zetten die zich
specifiek tot vrouwen richtte, met het volle
aksent op de autonijverheid.
Toen dit initiatief een sukses werd, volgden
vier andere Franse Kamers dat voorbeeld tot
ook bij ons het idee werd overgenomen door
de Kamer van de provincie Luksemburg. Zij
heeft in februari vorig jaar in Libramont een
Vrouwelijk Instituut voor de Autoverl<oop opgezet, hierbij geadviseerd door Citroen.

OOK IN GENT
Het instituut richt zich uitsluitend tot vrouwen, liefst werklozen of herintreedsters. Dezelfde vergoedingen gelden daarbij als bij
een gewone herscholing. De ervaring tot nu
toe wijst uit dat de autobedrijven - niet alleen
Citroen, maar ook andere - erg positief
reageren, want de dames die de kursus
beëindigden werden ondertussen allemaal
erg vlot geplaatst. In totaal duurt de kursus
zeven maand. Hij omvat 94 dagen teorie en
50 dagen stage, waan/an 10 in het pionieresinstituut in Bretagne. De eerste lichting kreeg
180 kandidaten over de vloer. Daarvan werden er - na een schifting in twee ronden 19 goed bevonden om te starten. Het waren
dames tussen de 20 en de 54 jaar met de

Zijn vrouwen gedoodverfde „sekretaresjes" ? Bij Citroen stelde men in ieder
geval vast dat ze betere autoverkoopsters zijn dan...
(foto archief)
meest diverse achtergronden: kapster, logopedie, kinderverzorging, winkelverkoop, sekretariaat, horeka en zelfs joernalistiek.
In een eerste fase werden er uitsluitend
franstalige dames opgeleid. Ondertussen
werd ook door de Gentse Kamer een gelijkaardig initiatief opgezet dat van start is gegaan met 17 dames, geselekteerd uit een
groep van ca. 120 belangstellenden, allen

werklozen. Van een prachtig initiatief gesproken!
Hilda Uytterhoeven

- Info: Opleiding Vrouwelijke AutoverkopersGent, Guy De Vos, 091/25.33.07, of CitroenBrussel, Externe Relaties, Paul De Keersmaeker,
02/214.06.07.

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 0 7 8 / 1 1 79 75

yjS^ Vereniging Vlaamse Zieicenffoncisen
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;N MOERAS :

REBOELJE IN FRIESLAND

F

RIESLAND was niet in de achter
Haagse
buro's
ontwikkelde
„sompeplannen"
(sompe
moeras) gekend en reageerde furieus. De militante aktiegroep
FRA {Fryske Aksjé) wist de onvrede bliksemsnel te kanaliseren in
het suksesvolle
aktiekomitee
„Moerassen Nee".
Hoorzittingen in het Lage Midden van Friesland trokken honderden mensen, het ministerie van Landbouw werd bedolven onder Friese bezwaarschriften en minister Bukman van Landbouw
(CDA) werd al gedwongen tot de uitspraak
dat het plan Groene Ruimte bijstelling behoeft.

WEGPU\GEN
Dankzij Moerassen Nee werden landeljke
en regionale politici van alle kleuren gedwongen om zich snel tegen de moerasplannen uit te spreken, wat trouwens nog
niet betekent dat het grootschalige moeras
van de baan is.
In het midden van Friesland ligt namelijk
al het moeras De Aide Feanen bij het dorp
Earnewald. Omdat veehouders bij dit fraaie
natuurgebied daar beperkingen van ondervinden proberen plaatselijke overheden afspraken te maken over de „blauwe zone"
aan de rand van dit gebied. Dit houdt in dat
veehouders een vergoeding kunnen krijgen
voor het onderhoud van natuurlijke weilanden of financiële steun bij bedrijfsverplaatsingen. „Groene Ruimte" gaat veel verder
en wil moderne, gezonde veehouderijbedrijven op met overheidssubsidie verkavelde
gronden onder water zetten.
Dat hoeft niet meteen. Het ministerie heeft
een lange adem en kan met investeringsen verkoopverboden boeren in het gebied
na verloop van tijd één voor één wegplagen
en op die manier de ekonomie van een
welvarende streek - die het hart vormt van
het Friese taalgebied - langzaam maar zeker wurgen. Waakzaamheid blijft dus geboden voor het Komltee Moerassen Nee.

TROMPEÏÏEN
Tegelijkertijd met de moerasplannen
maakte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM, een uiterst winstgevende
Shel I-dochter) bekend dat zich bij het dorp
Anjum een ,,interessante gasbel" bevindt.
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De NAM wil deze bel gaan winnen. Voor de
streek levert de eksploitatie van deze kostbare bodemschat hoegenaamd geen voordeel op, afgezien van de 1000 gulden subsidie die het plaatselijk muziekkorps kreeg
van de NAM voor de aanschaf van een
tweetal nieuwe trompetten.
Aan de gaswinning zijn wel risiko's verbonden door bodemdaling en -inklinking,
•""""
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Het hart van Friesland, tfe driehoek tussen de plaatsen Ljouwert, Drachten en It Hearrenfean,
moet een groot moerasgebied
van Internationale allure worden.
Boeren dienen weidegronden te
ontruimen voor natuurontwiitkeling, dorpen worden in hun voortbestaan bedreigd. Met het uitkopen van boeren en bewoners zijn
honderden miljoenen guldens
gemoeid. Bovenstaand plan is
geen hersenspinsel van een fantasierijke futuroloog of een militante milieugroep maar een officieel beleidsvoornemen van het
Nederlandse ministerie van
Landbouw. Het lijkt in een tijd van
ekonomische krisis en massale
ontslagen ongelooflijk, maar in
het kader van het nationale milieubeleidsplan zijn er tientallen
miljoenen voor deze „moerasontwikkeilng" beschikbaar.
Maar er groeit nog meer in Friesland dat voor reboelje (onrust,
opstand) zorgt, met name het
ontdekken van een nieuwe gasbel bij het dorp Anjum. Onze Friese korrespondent O.P. Falkena
vertolkt wat er in zijn land dezer
dagen leeft.

wat weer leidt tot scheuren in muren en
wegen.
Het Groninger dorpje Slochteren is met
haar enorme gasbel verantwoordelijk voor
een belangrijk deel van Neerlands welvaart
in de jaren '60 en 70. Het is aan Slochteren
niet af te zien. Het is een kleine, vergrijsde
vlek. Omdat de infrastruktuur door de aanzienlijke bodemdaling toch niet meer te redden is kan het dorp volgens de Haagse
planologen beter in een moeras verdwijnen.
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Slechts twee politieke groeperingen voorzagen in het verleden dit naargeestig scenario.
In Groningen eiste wijlen kommunistenleider Fré Meis „dat ons gasgeld hier blijft". In
Friesland eiste de Frysk Nasjonale Partij hetzelfde.

DRUPPELS
Alle traditionele partijen reageerden woedend. PvbA en CDA vonden het „niet solidair" van de FNP en de W D verklaarde
vrolijk „dat wanneer het in Rotterdam regent
het in Friesland druppelt". Nu het einde van
de welvaart in zicht is en Friesland nog
steeds kampt met een laag gemiddeld inkomen, een gammele infrastruktuur en een
hoge regionale werkloosheid worden ook
andere regionale politici wakker.
De burgemeester van Groningen, Ouwerkerk, eiste luidkeels 25% van de gasopbrengst en werd vervolgens het zwijgen opgelegd. Het was echter tevergeefs. Burgemeester Sybesma van Dongeradeel en Anjum, anders gekend als een gezagsgetrouw
calvinst en stevig aanhanger van het Oranjehuis, eist inmiddels dat de „Anjumer gaswinsten" in zijn eigen onderontwikkelde
streek worden geïnvesteerd op strafte van
planologische tegenwerking.

NIET NEGEREN
Zelfs Gedeputeerde Staten van Friesland
- bestaande uit PvdA, CDA en W D noemen „gaswinsten" als een belangrijke
financieringsbron voor hun jongste ekonomisch ontwikkelingsplan. Toezeggingen van
de Nederlandse regering zijn er nog niet,
maar Friesland heeft met het FNP-argument
dat twintig jaar geleden nog werd verketterd, hard op tafel geslagen.
Het is duidelijk. Bodemschatten dienen
de streek waar ze worden gewonnen ten
goede te komen. De tijd dat rechtvaardige
eisen konden worden genegeerd is definitief
voorbij.

Onno P. Falkena

7 MISVATTINGEN
OVER DE EUROPESE KOMMISSIE
Na de brochure Migranten over Belgen/Belgen over migranten van staatssekretaris
Vic Anciaux, die we verleden week bespraken, belandde er deze week weer een folder
op onze redaktie die vooroordelen uit de
wereld wil helpen. Onder de titel 7 misvattingen over de Europese Commissie verspreidt
het Bureau in België van de Europese Commissie een folder die de Belgen ervan moet
overtuigen dat de Europese Kommissie, in
tegenstelling tot wat sommigen wel denken,
niets dan goed in de zin heeft.
Wanneer de ambtenaren in de hoge ivoren
toren van de Kommissie tot een dergelijk
Initiatief overgaan, moet er volgens ons echt
„iets" aan de knikker zitten. Waarover gaat
het? De kommissie heeft blijkbaar vernomen
dat haar gastheren, de Vlamingen, Walen en
Brusselaars, niet zo erg opgetogen meer zijn
met haar aanwezigheid in hun midden. Men
vindt dat de kommissie een burokratie is die
niet gekontroleerd wordt en geen verantwoording moet afleggen. Men zegt dat de
kommissie overbevolkt is, dat de Europese
ambtenaren de prijs van onroerend goed in
Brussel en omgeving doen stijgen, dat ze
geen belastingen betalen en de oorzaak zijn
van de lage fiskale inkomsten van sommige
gemeenten in Brussel en omgeving. Men
zegt verder dat de kommissie op ongekontroleerde wijze het geld over de balk gooit, dat
ze een manie heeft om alles te willen reglementeren, en dat ze zich met teveel zaken
bemoeit.
Onder deze vooroordelen volgt, zoals dat
In vooroordelen-folders de gewoonte is, de
rechtzetting. De ene rechtzetting is al gebrekkiger dan de andere. Over het gebrek aan
kontrole op de kommissie zegt de folder bvb.
dat de kommissie gekontroleerd wordt door
de Europese Raad (van ministers) en het
Europees parlement, en het Europese Rekenhof. Het Europees parlement kan inderdaad met een motie van wantrouwen de
kommissie haar mandaat ontnemen. Maar de
macht van het parlement is zo futiel dat de
Europarlementsleden daar zelfs nog niet aan
gedacht hebben.

15.000
EG-AMBTENAREN
De kommissie telt volgens de brochure 17
leden en 12.000 ambtenaren (in totaal tellen
de instellingen van de EG in Brussel 15.000

personeelsleden) onder wie 3.000 tolken en
vertalers. Dat is ongeveer de helft van het
totaal aantal ambtenaren van de Vlaamse
gemeenschap (zonder onderwijs). De brochure tracht ons verder wijs te maken dat het
niet de Europese ambtenaren zijn die de
grondprijzen in Brussel en de rand doen
stijgen. Senso stricto hebben de samenstellers natuurlijk gelijk. Ze halen „talrijke studies" aan die bewezen dat de prijs van
onroerend goed in Brussel en omgeving laag
was. Dit heeft een aantal Belgische en vooral
buitenlandse Investeerders ertoe aangezet
massaal in onroerend goed te investeren, vi/at
een forse stijging van de prijs veroorzaal<t
heeft.
Korrekt, maar waarom zijn die buitenlandse en inlandse investeerders dan juist in
Brussel komen investeren, en niet in het
Portugese binnenland of in Aarlen bvb, waar
de grondprijzen ongetwijfeld nog lager zijn ?
Het is niet omdat de prijs van de grond in
Brussel laag was dat er massaal in de Vlaamse hoofdstad geïnvesteerd werd, maar wel
omdat Brussel doorgaat als hoofdstad van
Europa. En men verwacht dat daardoor de
ekonomische, handels- en overheidsmolen
in Brussel wel een toertje hoger zal draaien.
Het goedkope Brussel werd the place to be.
Het vooroordeel over de belastingen van
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de Europese ambtenaren wordt dan weer wel
vakkundig rechtgezet: ze betalen alleen
geen opcentiemen aan de gemeenten (wat
toch schandalig blijft!). Ook de vooroordelen
over de verspilzucht, reglementeringsmanie
en bemoeizucht van de kommissie worden in
een korrekt daglicht geplaatst.
,,7 misvattingen over de Europese commissie" vertoont verder enkele belangrijke
leemten. Zo wordt er bvb. met gesproken
over de bedreiging die van de EG-amblenaren uitgaat voor de Vlamingen en Nederlandstaligen in Brussel en de rand. Vindt de
Vlaming met dat deze Eurokraten zich te
weinig aanpassen, en bvb. al te weinig bereid
zijn zich de streektaal eigen te maken ?
In de brochure wordt ook geen antwoord
gegeven op een negende „(voor?-)oordeer'
dat naar ons aanvoelen ten aanzien van de
Europese aanwezigheid welig tiert: het feit
dat de Eurokraten zoveel meer verdienen als
de Belgen voor dezelfde job. Van parlementslid tol bode, van chauffeur tot advizeur, Europa betaalt beter dan België of Vlaanderen.
Naar 't schijnt tenminste.

(pdj)
Deze folder kan aangevraagd worden bij Het
Bureau in België van de Europese Commissie,
Archimedesstraat 73, 1040 Brussel.
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VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /e

DE DUITSE LANDEN (3)
IN OOST-DUITSLAND
Met Oost-Duitsland bedoelen wij wel degelijk het stuk Duitsland ten oosten van Oder en
Neisse
Het is ons natuurlijk bekend dat dit sedert
1945 aan Polen is toegewezen, wat later door
de Bondsrepubliek werd bevestigd Maar dat
verandert mets aan de historische namen
Die luiden o a (Oost- en West-)Pruisen, Silezie en ook Oost-Duitsland
De vroegere DDR heeft voordien nooit
anders dan Mitteldeutschland geheten
Kon men tot voor korte tijd het begrip
„Oost-Duitsland" alleen nog aardrijkskundig
en verder in de verleden tijd hanteren, sedert
de samenvoeging van de twee Duitslanden
blijken in dat Oost-Duitsland ook nog Oostduitsers te wonen

DUITS IN POLEN
WEER GEDULD
Allereerst in Polen Dat er vooral in Silezie
aanzienlijke groepen overgebleven (ondergedoken en deels verpoolst) zijn, werd al in
vorige jaaroverzichten medegedeeld In ons
blad van 4 februari j I werd de zaak van de
Duitse grafzerken op ,,Poolse" kerkhoven
belicht Sommige zerken bleven meer dan
veertig jaren lang in de mensen hun huizen
verstopt
Op 9 maart '92 komt de voltallige konferentie van de Duitse bisschoppen bijeen in
Freising Verschillende bisdomgrenzen worden verschoven Merkwaardig is dat het kleine bisdom Görlitz onaangeroerd blijft In feite
IS dit het enige stukje Duits Silezie dat van dat
grote gebied overgeschoten is Het is met
uitgestrekter dan een dekenij, met slechts
40 000 katolieken Die bisschoppen hebben
blijkbaar oog voor geschiedkundige waarden
en nationale gevoeligheid
In juni worden in de Duitse pers grote
uittreksels gepubliceerd van het Pools-Duitse
verdrag „voorgoede natuurschap en vriendschappelijke samenwerking" Ze zijn te lang
om tiier te herhalen Van belang is toch te
weten dat er uitdrukkelijk veel aandacht in
besteed wordt aan het lot van minderheden
beiderzijds Al dient hier aan toegevoegd dat
er in Duitsland sedert 1945 geen Poolse
minderheid meer bestaat, hoogstens enkele
koncentraties van gastarbeiders en andere
inwijkelingen
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Einde juli legt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken een nmpelloos bezoek af
aan Polen Daar wordt opnieuw veel Duits
geleerd, bijna zoveel als Engels Duitse
plaatsnaamborden voor oorspronkelijk Duitse plaatsen waar nu nog Duitsers wonen
(bemerk de beperkingen) komen er echter
(voorlopig') met

HOOP VOOR
OOST-PRUISEN?
Een merkwaardig stuk Oost-Duitsland
vormt het noordelijk gedeelte van Oost-Pruisen, met als hoofdstad Koningsbergen (Komgsberg), nu (nog) Kaliningrad Is dit nu
Rusland'' Het werd grotendeels als militair
verboden gebied gebruikt en - dun bevolkt met allerlei mensen uit de Sovjetunie Het gebied is, volgens recente reisverslagen, onkennelijk geworden venwaarloosd, armtierig, verlelijkt
Toch zijn er voormalige Sovjet-Duitsers die
het er op wagen, daar te gaan wonen
In maart treedt een Unitas Germanica naar
buiten die de Bondsregering aanzet om onvenwijld onderhandelingen aan te vatten met
de regenng van Rusland en met die van
Litouwen om Duitsers - vooral vanuit Rusland - ongehinderd te laten inwijken in het
noorden van Oost-Pruisen en daar een Duits
bestuur in te nchten De oproep verschijnt in
de pers en wordt door een indrukwekkende
lijst handtekeningen ondersteund Of er ook
iets van terecht komt, weten wij met Zeker is
dat inmiddels door verenigingen en personen
vanuit Duitsland kontakten gelegd worden
Maar staatsnationaal als de meeste Duitsers
(zeker hun politici) denken en bang als ze
zijn, voor nationalisten aangezien te worden,
zullen ze zich waarschijnlijk met vroeg op dat
gladde ijs wagen Nochtans laat de Poolse
ambassade in een gezaghebbend Duits blad
weten dat Polen alvast geen belangstelling
heeft voor het verwerven van het andere
Oost-Pruisen, in tegenstelliing tot wat men
zou kunnen denken en tot wal in sommige
Duitse kringen beweerd wordt
Inmiddels is nog van veel groter belang dat
er stilaan maar zeker steeds meer Volksduitsers uit Rusland dit oude stukje verlaten
Duitsland binnensijpelt Hun huidig aandtal
bedraagt tussen veertig en zestig duizend In
ons overzicht van verleden jaar waren het er
nog maar 10 000 Ze leven er zeer armelijk
maar, volgens een ooggetuigenverslag, ge-
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lukkig , omdat ze daar op een betere toekomst dun/en hopen en omdat het hartverwarmend IS, weer in een Duitsland te leven en
te ondervinden dat er nog welvarende volksgenoten zijn die hen met vergeten

SUDETEN NOG ALTUD
SCHEEF BEKEKEN
Ooit noemde men hetlsjechoslovakije, en
de Duitsers die in die val zaten „Sudetenduitsers" In feite scheidt het Sudetengebergte
alleen Bohemen van Silezie (nu Polen) Gemakshalve werden ook de Duitsers van het
Erzgebergte, van het Bohmer Wald en van
heel Zuid-Bohemen en Zuid-Moravie met die
naam aangeduid En wie buiten de betrokkenen, maakte een onderscheid met de in
Slovakije wonende Karpatenduitsers '
Nu wordt het, sedert de staatkundige splitsing van Tsjechen en Slovaken, voor ons al
wat moeilijker de Tsjechische van de Slovaakse Duitsers te onderscheiden In beginsel hebben we het hier alleen over die in
Tsjechië Omdat die altijd tot het rechtstreeks
door Wenen bestuurde deel van Oostenrijk(Hongarije) behoord hebben en omdat hun
woongebied, op enkele taaleilanden na, aanslog - nog steeds enigszins aansluit - bij
het grote Duitse taalgebied
Het jaar begint voor Tsjechen en Duitsers
met een vrij korzelige woordenwisseling Het
nabuurverdrag vermeldt mets over enige
Tsjechische tegemoetkoming aan de in beslag genomen eigendommen van de meer
dan 2 miljoen verdreven Sudetenduitsers De
organisatie der verdrevenen en enkele CSUpolitiekers dnngen aan op „vervollediging"
van het staatsverdrag Dit valt op een koude
steen
Men stelle dus de Duits-Tsjechische betrekkingen met als rooskleurig voor In maart
schrijft Rué pravo dat de verdrijving een
„wettelijke" daad geweest is, althans volgens
de regering
Volgens diezelfde bron zouden er in heel
Tsjechoslovakije (toen inderdaad nog heel)
amper 50 000 Duitsers overblijven Een verbazend laag aantal, als men bedenkt dat alle
Duitse kranten in alle Tsjechische stadjes te
krijgen zijn, dat er een prestigieuze Prager
Zeitung gemaakt wordt en werk gemaakt van
een vervallen pand om er een Duitse schouwburg te beginnen
K.J.

HET SABBATJAAR
VAN LODE WILS
Onder deze titel verscheen in WIJ van 11
maart een lang artikel van minister van state
Frans Van der Eist, naar aanleiding van mijn
jongste boek Van Clovis tot Happart De
lange weg van de naties in de Lage Landen
Het IS geen bespreking van de inhoud van
mijn boek, want die wordt afgedaan in éen
zin „Het eerste deel van het boek is naar
mijn mening veruit het beste, het boeiendste
en geeft ons een beknopt maar degelijk
overzicht van de natiewording, het ontstaan
en de inhoud van het nationaal bewustzijn in
de Lage Landen, de Nederlanden", tot 1830
Over het tweede deel wordt zelfs met
gezegd wat het inhoudt, namelijk het ontstaan van een Luxemburgse natie, en vooral
van het Vlaams en het Waals bewustzijn in
onderlinge verstrengeling, hun botsing met
en hun strijd tegen het Belgische bewustzijn,
tot in de herfst van 1992 Van der Eist maakt
er zich vanaf met te schrijven „Dit gedeelte
van het boek kan ik eenvoudig met bespreken , het IS met vatbaar voor een ernstige
bespreking" Zo kan hij voor zijn lezers verbergen wat het nationaal en internationaal
historisch en sociologisch onderzoek van de
laatste halve eeuw heeft verworven aan inzichten over de nationale bewegingen
Juist die venworvenheden boezemen Van
der Eist blijkbaar schrik in, en zoals tegen
mijn vorige boeken zet hij een groot offensief
in „Om een idee te geven van de hatelijkheden en de laster die de lezer voorgeschoteld
krijgt, een paar voorbeelden" Dan haalt hij
een stuk uit de volgende tekst, waarin ik
beschrijf hoe in mei-jum 1945 de linkse opinie
de troonsafstand van Leopold III eiste, en
daarvoor straatgeweld gebruikte
„Na de ontdekking van het onvoorstelbare
wat er gebeurd was in de Duitse concentratiekampen, werd de terugkeer van de uitgemergelde overlevenden aangegrepen om wraak
te eisen De communistische pers voerde een
volgehouden campagne om de volksjustitie
weer op gang te brengen zoals in september
1944 Ze kreeg daarbij de steun van een
aantal liberale en socialistische bladen In
een groot aantal gemeenten, vooral in het
Vlaamse land, werden families van ,,incivie-

RECHT OP
ANTWOORD
De bespreking van het boek Van
ClovSs tot Happart. De lange weg van
de naties in de Lage Landen is de
auteur, Lode Wils blijkbaar in het
verkeerde keelgat geschoten.
in een aan de redaktie aangetekendebrief verzoekt de Leuvense prof de
lezers van WIJ kennis te geven van
zijn repliek.
De redaktie.

ken" uit hun huis en streek verdreven, hun
woningen bestormd, vrijgelaten verdachten
gemolesteerd of zelfs vermoord, evenals andere die gevankelijk terugkwamen uit Duitsland Dat waren nochtans met de leiders van
de collaboratie die, zoals Elias, nog na september 1944 verder soldaten hadden geworven voor Duitsland dat België bestookte met
zijn raketten De eersten die terugkwamen
waren jongeren die zij in Duitse dienst geprest hadden De wettelijkheid was wekenlang weer zoek, magistraten, advocaten en
gemeentebesturen werden geïntimideerd
Het IS duidelijk dat het hierbij, net als in
september en m november 1944, ging om
een strijd om de macht, waarbij de communistisch geleide verzetsbewegingen sterk
stonden, omdat ze nog over veel wapens
beschikten"
Die tekst noemt Van der Eist „hatelijkheden en laster" tegen Elias In de Oorlogsgedenkschnften Cynel Verscfiaeve lezen we
(biz 99) over de periode na september 1944
„Elias raadt aan al zijn VNV'ers aan zich
liever naar de Flak te begeven (werkelijk
gingen er ± 2 900) of naar de NSKK' De
Flak was het luchtafweergeschut, de NSKK
het gewapende vervoerkorps van het Duitse
leger
Van der Eist rukt nog een andere zin uit zijn
verband, en doopt hem tot „volgende hatelijke uitval tegen Paul Daels"
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Einde 1963 „De Vlaamse Volksbeweging
(WB) ging resoluut de nationalistische weg
op, met het gevolg dat ze heel wat leden
verloor en de doorbraak van de W B naar
de vrijzinnigen mislukte
Daann speelde
ongetwijfeld een rol, dat men in linkse kring
met zo gemakkelijk de spons veegde over het
oorlogsverleden als dat aan katholieke kani
gebruikelijk was Wel was het de socialistische minister van Justitie, P Vermeylen die
Paul Daels tot notaris benoemde in 1962
Maar het moet velen - katholieken en vooral
vrijzinnigen - afgeschrikt hebben dat deze
topfiguur uit de Nationaal-Socialistische
Jeugd Vlaanderen, die er twee jaar gevangenis op had zitten, plus de naam van zijn ter
dood veroordeelde vader, algemeen voorzitter werd van de W B in het begin van 1963
Het FDF liet de kans met liggen om te
afficheren in Gotische letters
„Brussel
Vlaams - jamais" Wat dan aan flamingantische kant als een belediging werd en/aren "
Van der Eist schrijft zelf „dat de W B nooit
meer dan duizend leden telde", de wetenschappelijke verklaring daarvan geven,
noemt hij een hatelijke uitval
Maar welke uitval staat er in ditzelfde nummer van WIJ, 11 maart 1993, bIz 6'?
„BRUXELLES VLAAMS i Zo zou de aangekondigde tweetalige propagandakampanje
kunnen luiden (misschien best toch met in
Gotisch schrift) van het Vlaams Blok in Brussel De ekstreemrechtse partij laat de sluier
voor het gezicht even zakken het is het
ekstreemrechts gedachtengoed van het zuiver ras dat de absolute prionteit geniet bij het
Vlaams Blok"
Commentaar laat ik over aan Van der Eist
De kans dat hij zijn publiek kan beletten om
kennis te nemen van de wetenschappelijke
inzichten die ik in mijn boek heb weergegeven, IS toch klem De eerste oplage van 1 500
exemplaren moest al na een maand worden
gevolgd door een tweede

Lode Wils
WIJ - 25 MAART 1993
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ANTWERPEN
KULTURELE HOOFDSTAD '93
Op zaterdag 27 maart is het zover, dan start in Antwerpen liet
Kuituurjaar 1993. Na Atliene, Firenze, Amsterdam, Parijs, Glasgow, Dublin en IVIadrId is Antwerpen de kulturele iioofdstad van
Europa. De eerste sinds liet
openstellen van de EG-binnengrenzen.
Reeds maanden wordt aan Antwerpen gebouwd, verbouwd, gepleisterd, hersteld, maar spijtig
genoeg ook: afgebroken... Gelden ook hier de gevleugelde
woorden van L.P. Boon „ook de
afbreker bouwt op" ?
Antwerpen voor de gelegenheid
omgedoopt tot ar(n)twerpen 93
heeft veel, zeer veel, te bieden,
het allemaal opsommen is onmogelijk. WIJ koos vor het uithangbord: de grote overzichtstentoonstelling van het werk van Jacob Jordaens en de voorstelling
van het tweemaandelijks tijdschrift Vlaanderen dat een b!ezonder boeiend nummer aan Antwerpen heeft gewijd. Bovendien
biedt WU 50 lezers een Antwerps
pakket aan.
WIJ wenst de stad aan de stroom
alle sukses toe en hoopt dat onze
metropool ook na 1993 de toonaangevende kultuurstad blijft!
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„Doedelzakspeler" (ca. 1635). Museum Boymans-Van Beuningen

JACOB JORDAENS
Na de schitterende aanloop tot het Antwerpse kuituurjaar 1993 met de tentoonstelling over de Antwerpse schilders uit de zestiende en zeventiende eeuw onder de titel
Van Bruegel tot Rubens wordt het programma nu helemaal plechtig ingeleid met een
grote retrospektieve over het oeuvre van
Jacob Jordaens (1593 1678)
Geboren als zoon van de lyn waad verkoper
Jacob Jordaens en Barbara van Wolsctiaten
in 1593, wordt Jacob junior op 20 mei in de
O L -Vrouwekerk gedoopt

HIJ zal uitgroeien tot een van onze dne
grote barokschilders Het is dan ook gepast
om ter gelegenheid van deze vierhonderdste
herdenking van zijn geboorte, wat dieper in te
gaan op zijn leven en werk

DE VORMINGSJARËFT
In 1615 wordt Jacob Jordaens meester in
de Antwerpse St Lucasgilde Hij wordt er
ingeschreven als „waterschilder" Op dat
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moment is Rubens reeds een zevental jaren
als schilder te Antwerpen aktief
Alhoewel Jordaens (evenals Rubens trou
wens) bij Adam van Noort (historie en por
tretschilder "Antwerpen, ca 1562 einde
1641) in de leer geweest is werd hij toch
meer beïnvloed door Rubens en schilders uit
vroegere periodes
Na de beeldenstorm (1566) was er weer
ekstra-werk voor alle kunstenaars ter herstoffering van de vele geschonden kerkelijke
gebouwen
[>
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Jordaens wordt erg geboeid door het Sater-en-boer-\.ema (cf. schilderij uit Kassei). Dit
tema, door Jordaens zelf, maar ook door zijn
atelier in diverse versies gevarieerd, wordt
ontleend aan een fabel van Aesopus. Een
oude sater zit bij een boerengezin aan tafel.
Met stijgende verbazing bemerkt de sater
hoe de boer met zijn adem eerst zijn handen
opwarmt en dan zijn pap koelt. Met armgebaren drukt hij zijn verbazing hierover uit.

De rijke Antwerpse burgerij en kunstmecenen waren voor deze restauratie een gewaardeerde stimulans. Het werd de glorietijd van
de Antwerpse schildersschool, met namen
als Maarten de Vos (1532-1603), Ambrosius
(1544-1618) en Frans I Francken (1542-1616)
e.a.
Of de jonge Jordaens zich ook op deze
schildersschool toespitste, is weinig waarschijnlijk. Toch roepen zijn grote figuren en
hun sterke plasticiteit verbanden op met de
ontwikkeling van onze schilderkunst in de
tweede helft van de 16de eeuw.
De schilderijen uit Jordaens' jeugdperiode
zijn moeilijk af te lijnen binnen zijn totale
oeuvre. Jordaens vertrok van een nauwkeurige observatie. Soms gaat hij over tot het
kopiëren van oudere voorbeelden, maar
meestal beperkt hij zich tot het overnemen
van één enkele figuur, detail of een idee. Ook
wat stilistische venverking betreft neemt hij
kriskras over wat hem bevalt.

De reeds aangestipte aanwending van het
Caravaggio-c/a/r-oöscur is echter bij Jordaens geen artificiële belichting van emotionele of dramatische momenten, maar een
weelderig en fel zonnelicht, dat de rijke en
felle kleuren sterk in de verf zet.
Uit 1620 dateert het doek Pan en Syrinx. De
nimf Syrinx, dochter van de Ladon-rivier,
werd door Pan achternagezeten en vluchtte
naar de vaderlijke rivier. Op het laatste nippertje bereikt ze het riet, waarin ze zelf zal
veranderen. Uit dit riet sneed Pan dan de
„syrinx" of panfluit. In dit schilderij wordt de
rivier voorgesteld als een oude man met een
waterkruik. De figuren van Pan en Syrinx
aksentueren een streng vertikalisme. Het koloriet is zonnig-warm en vol, ten/vijl de korrelige verfpasta erg fluwelig aandoet.

Na zekere tijd weet Jordaens zich toch los
te maken van zijn vele voorbeelden, om te
evolueren naar een eigen, zelfstandige, karakteristieke stijl. Alleen de grootmeester Rubens komt eigenlijk doorheen het hele Jordaensoeuvre blijvend om het hoekje kijken I

FAMILIEPORTRET
Eén der vroegst bekende werken van Jordaens is het Familieportret wi Kassei (161516), waarop hij zichzelf en zijn toekomstige
schoonfamilie schildert. Jordaens zit zelf helemaal links met een luit op de knie. Rechts
vooraan zit Catharina van Noort, zijn verloofde of reeds echtgenote. Alle personages zijn
op het voorplan samengedrukt. Alleen bovenaan is nog een klein stukje blauwe hemel
zichtbaar. Het werd dus een uitgesproken
tweedimensioneel werk, met dezelfde dekoratieve indruk als een tapijtwerk. Het koloriet
is erg helder. De kompositie doet maniëristisch aan.

„De Marteling van de H. Apollonia"
(1628) (Detail). Sint-Augustinuskerk,
Antwerpen.
van de slangengedaante, dat ze zich van een
rots in de afgrond stortten. Het aantal personages is hier beperkt. De wat verkampte
houdingen roepen de spanning op.

! DE ONTPLOOIING

Buiten portretten, schildert de jonge Jordaens ook allerlei religieuze en mytologische!
ondenwerpen. Zo'n vroeg werk is ook De)
aanstelling van Petrus tot Opperherderr
(1615-18) uit de Antwerpse St.-Jacobskerk.
Voor zijn personages laat hij volkstypes model staan.
Met De Dochters van Cecrops vinden het'
Kind Erichtonius (1617) uit het Koninklijk<
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen,
herneemt Jordaens een gelijknamige kompositie van Rubens.
Het ondenwerp werd ontleend aan de Me-^
tamorfosen van Ovidius (43 v.Kr.-17-18 n.Kr.).
Pallas Athena had Erichtonius (Gr. Erechteus), het kind in slangengedaante van de3
vuurgod Vulcanus (Gr. Hephaistos), voor opvoeding aan de drie dochters van Cecropss
gegeven. Toen de drie vrouwen uit nieuwsgierigheid en tegen het strikte verbod in, toch1
de mand openden, schrokken ze zo hevig]
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Rond 1618 heeft Jordaens zijn eigen, tipische stijl venworven. We venwijzen hier naar
werken als Meleager en Atalante (ca. 1618,
KMSKA), met een lichtspeling als bij Caravaggio, een schilder die Jordaens zeker via
Rubens heeft leren waarderen. Jordaens is
immers zelf nooit in Italië geweest. Ik noem
ook Allegorisch tafereel (ca. 1618, Musée des
Beaux-Arts, Rijsel) en een wat kompositie
gelijkaardig werk onder de titel De Heilige
Familie met Herders (1618, Nationalmuseum,
Stockholm).
In de periode 1619-1627 realiseert Jordaens het beste deel van zijn oeuvre. Met een
intensiteit, die vrij nieuw is in de Vlaamse
schilderkunst, beeldt hij op een realistische
wijze allerlei volksfiguren uit. De lichamen
worden erg plastisch geboetseerd door een
sterke belichting, die tevens verantwoordelijk
is voor felle slagschaduwen. Kompositorisch
komen de personnages losser naast elkaar te
staan.
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Met De Hulde aan Pomona (Allegorie van
de vruchtbaarheid) (ca. 1625, Kon. Musea
voor Schone Kunsten van België, Brussel)
bereikte Jordaens een hoogtepunt in zijn
werk.
Ontegensprekelijk is ook hier Rubens weer
de inspiratiebron. Centraal staat Pomona, de
godin van de vruchten en tuinen, aan wie
door nimfen en saters hulde wordt gebracht.
Een jonge boerin simboliseert de dankbare
mens. In de saterfiguur rechts staat een sater,
die een knaap op de schouders draagt. In
deze saterfiguur is Abraham Grapheus te
herkennen. Geboren ca. 1550 werd deze
Grapheus vanaf 1585 vermeld als „knaap"
van het Antwerpse St.Lucasgilde. Door zijn
schilderachtige „kop" werd hij door verscheidene Antwerpse schilders als model gebruikt. Links staat een andere sater, die een
zeer zware vruchtengan/e torst. Rechts achteraan duikt nog een guitige morenkop op,
die trouwens ook nog op latere schilderijen
zal verschijnen.

DE VRUCHTBARE
JAREN
CA. 1628-1641
Jordaens breidt zijn aktiviteiten sterk uit en
speelt een grote rol in het Antwerpse kunstenaarsmilieu. In 1635 werkt hij samen met
Rubens aan de dekoratie van de triomfbogen
voor de Blijde Intrede van kardinaal-infant
Ferdinand. Deze samenwerking herhaalt zich
in de periode 16338 voor een reeks schilderijen, bestemd voor het jachtslot Torre de la

Parada van de Spaanse koning Filips IV. Op
het einde van 1639 is Jordaens in l<onl<urrentie met Rubens voor een bestelling van een
reeks schilderijen over De Geschiedenis van
Psyche voor Karel I van Engeland. Vermits
Rubens in 1640 overleed, kreeg Jordaens
deze opdracht.
Jordaens is nu een gelukt kunstenaar. Het
aantal opdrachten stijgt. Zijn atelier is aan
uitbreiding toe. In 1641 heeft hij zes „gezellen" in dienst.
Zijn werk verkrijgt nu een tipisch barokkarakter. Denken we bijvoorbeeld aan het altaarstuk De Marteling van de H. Apollonia
(1628), bestemd voor de St.-Augustinuskerk
te Antwerpen. De Augustijnen hadden zich in
1608 te Antwerpen gevestigd en waren in
1625 aan de bouw van hun kerk begonnen.
Men voorzag drie altaren, waarboven grote
schilderijen moesten komen. Rubens kreeg
de opdracht voor het hoofdaltaar. Hij schilderde hiervoor een Tronende Madonna door
heiligen omringd. Van Dyck schilderde voor
het linkerzijaltaar de H. Augustinus in extase.
Jordaens schilderde voor het rechterzijaltaar
deze Marteling van de H. Apollonia.
Het werd een uitzonderlijk groot doek
(409x213 cm). Niettegenstaande het schitterende koloriet, mist Jordaens hier toch perspektief en dieptewerking, des te opvallender, omdat dit werk van onderaf moet bekeken worden.

de diverse spijzen zijn virtuoos geschilderd.
Het hele sappige tafereel vormt een schitterende illustratie van het gezegde: „In een vrij
gelag is 't goed gast te zijn".
De figuur van de koning en de doedelzakspe/erkomen in licht gewijzigde vorm terug in
dat andere topwerk van Jordaens Zo d'Ouden zongen, zo pijpen de Jongen. Voor dit in
1638 gedateeerde werk, zocht Jordaens zijn
inspiratie in de Spiegel van de oude en
nieuwe Tijd (1632) van Jacob Cats. Tenwijl de
grootouders uit volle borst zingen, spelen de
twee kinderen vol overgave op hun blaasinstrument. De trots uitstralende vrouw in het
midden, houdt de jongste spruit op de
schoot. Dit fam;7/etoncert karakteriseert zichdoor harmonische opbouw en het gebruik
van een duidelijk koloriet met een afwisseling
van warme en koele tonaliteiten.

HET ATELIER
Jordaens zal dit tema in een tiental versies,
in telkens licht gewijzigde vorm, herhalen.
Daaruit blijkt zeker het publieke sukses van
dit onden/verp.

Jordaens zelf was echter geen schilder van
de grote dekoratieve taferelen. Te vaak ontbreekt het hem hiervoor aan kompositorisch
vermogen en aan plastische verbeeldingskracht. Het perspektief en de ruimtewerking,
als tipische kenmerken van de barokkunst,
speelden hem wel eens parten.
Tenwille van de vele officiële opdrachten
wordt het optreden van zijn medewerkers,
zijn atelier, steeds belangrijker. Er wordt nu
volop gewerkt naar ontwerptekeningen van
de meester, maar ook met copieën naar
bestaande meesters en variaties van reeds
bestaande Jordaenswerken. Heel wat werken worden wel van de signatuur van Jordaens voorzien, maar zijn grotendeels door
zijn atelier vervaardigd. Jordaens zelf is duidelijk over zijn artistiek hoogtepunt heen.
Met Paulus en Barnabas te Lystra (1645,
Gemaldegalerie der Akademie der Bildenden
Künste, Wenen) schildert hij een tafereel,
waaruit zijn blijvende protestantse gezindheid tot uiting komt. Hij brengt er kritiek uit op
de heiligenverering in de katolieke kerk. Paulus en Barnabas waren immers naar Lystra
getrokken om er tegen de afgoderij te preken. De plaatselijke bevolking kwam hen
echter als goden begroeten, vereren en offers
brengen.

In de dertiger jaren ontwerpt Jordaens de
kartons voor verschillende tapijtenseries. Zo
onder andere Taferelen uit de Odyssee,
Spreekwoorden, Taferelen uit het landleven
enz.
In de tweede helft van de jaren dertig
schildert Jordaens enkele van zijn bekendste
werken.

Ook het tema van de mitologische Mercurius en Argus duikt regelmatig op. Voor
Jordaens is het de gelegenheid om zijn
geliefde dieren, koeien te schilderen. De
priesteres lo was immers de geliefde van de
oppergoed Zeus. Om diens jaloerse echtgenote Hera te misleiden, had Zeus lo in een
koe veranderd! Zo eenvoudig ging dat in
dergelijke verhalen! Maar de wantrouwige
Hera nam haar voorzorgen en liet de in koe
veranderde lo door de reus Argus (argusogen!) bewaken. Zeus zou echter niet de
oppergod zijn, indien hij hierop weer mets
wist te bedenken! Hij zond de god Hermes
om door zijn fluitspel Argus te doen inslapen
en hem dan het hoofd af te hakken!

DRIEKONINGEN
De Koning drinkt & Zo d'ouden zonge, zo
pijpen de jongen.
In De Koning drinWzijn we getuige van een
driekoningenfeest in een burgerlijke familie.
We kennen allen de traditie om op 6 januari,
Driekoningen, een taart te eten, waarin een
boon gebakken werd. Wie deze boon in zijn
taartportie vindt, wordt uitgeroepen en gekroond tot,,koning" van het feest.
De koning z\i het schransmaal dan voor en
benoemt zijn disgenoten tot schenker, nar,
enz. Hierop volgt dan een uitgelaten gelag.
De koning van Jordaens, voor wie Adam
van Noort model stond, zit achter de tafel,
gesierd met een papieren kroon en een
opvallende witte servet over de met pels
gevoerde tabbaard. Als hoofdpersonage zit
hij in het volle licht en troont in alle waardigheid te midden van dit verder weinig plechtige gezelschap.
De bijfiguren vertonen intussen reeds alle
stadia van dronkenschap. Het drinkgerei en

Na Rubens' dood in 1640 was Jordaens de
belangrijkste meester van het land. Tussen
1639 en 1641 laat hij aan de Hoogstraat een
mooie woning bouwen. Bij de bestellingen
van genretaferelen en altaarstukken, voegen
zich thans ook de opdrachten uit de hoofse,
officiële wereld, die vroeger prioritair naar het
atelier van Rubens gingen. Koning Karel I van
Engeland, koningin Christina van Zweden en
Amalia van Solms, de weduwe van prins
Frederik-Hendrik van Nassau, plaatsten belangrijke bestellingen bij Jordaens.

DEU\TE
LEVENSJAREN
Wat Jordaens nog na 1652 brengt wordt
minder interessant. Hij herhaalt zich en kombineert fragmenten van vroegere werken. Zijn
„Familieportret" (1615-16) (Detail).
Staatliche Kunstsammlungen, Kassei.
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koloriet wordt ofwel grijsgrauw of monokroom bruin. De verf wordt maar erg dunnetjes
opgebracht.
Vanaf de vijftiger jaren belijdt Jordaens
zeer openlijk zijn calvinsme. Hij schildert nu
meer profetische beloften, parabels, preken
en moraliserende taferelen. Dit alles in en
meer nuchtere, beheerste en ongevoelige
koele toon.
In 1661 voert Jordaens nog drie werken uit
voor de Grote Galerij van het pas voltooide
stadhuis van Amsterdam.
In 1663 verlaten nog drie doeken het atelier, bestemd voor de „Grote Zaal" van het
Landhuis te Hulst, zetel van de Vierschaar.
In juli 1677 ontvangt Jordaens het bezoek
van Constantijn Huyghens (diplomaat, dichter, komponist, 1596-1687), die in zijn dagboek noteert dat de schilder „in een stoel
wordt gedragen en raaskalt".
In de nacht van 18 oktober 1678 overlijdt
Jacob Jordaens in zijn woning te Antwerpen,
enkele uren voor zijn dochter Elisabeth. Beiden werden waarschijnlijk het slachtoffer van
een epidemie. Jordaens werd dan in het
Nederlandse Putte, op het kerkhof van de
hervormde gemeente begraven.

*
Het is niet meer zo vanzelfsprekend, dat
kunstwerken van dergelijke waarde, als de
schilderijen van Jordaens, hun musea en
andere tentoonstellingsruimten nog verlaten.
Dit is trouwens maar goed ook! Met deze
400ste verjaardag van de geboorte van deze
uitzonderlijke Antwerpse
schildersfiguur
werd toch weer een uitzondering gemaakt.
Het gaat dan ook om het unieke kultuurjaar
1993.
Wil u bovenstaand artikel op een unieke
wijze konfronteren met de echte doeken, dan
mag u deze overzichtstentoonstelling onder
geen beding missen. Ons volk heeft gelukkig
geen grote generaals of veldheren, maar des
te meer wereldberoemde kunstenaars, inzonderheid schilders I

WEGWIJS IN DE OVERVLOED
Het jongste nummer van Vlaanderen. Tijdschrift voor ifunst en cultuur is gewijd aan
Antwerpen 93, kulturele hoofdstad van Europa. Een gevarieerd en diepgravend temanummer dat de diverse programmasegmenten op de voet volgt en dus overzicht én
inzicht geeft.
De uitgangspunten van Antwerpen 93 zijn
bekend: een Europees projekt waarin de
Vlaamse kuituur is ingebed - een aksentuering van de aktuele produktie van de (ook
toegepaste) kunsten - een voorkeur voor
initiatieven die na 1993 kunnen doonwerken.
Een en ander heeft aanleiding gegeven tot
hevige polemieken die nog niet helemaal
verstomd zijn.
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Bij de voorstelling van het tijdschriftnummer in het Rockoxhuis te Antwerpen ging
Karel van Deuren (die met Ugo Verbeke het
nummer samenstelde) even in op wat hij
noemde „lafoire sur la place" die zich op drie
punten toespitste.
Vooreerst was er de vrij snel opgekomen
kritiek op het basiskoncept van Antwerpen
93: zou er voldoende Antwerpse/Vlaamse
kunst aan bod komen op dat Europese
platform? De invulling van dat Europese
koncept heeft en/oor gezorgd dat de uiteraard aanwezige Vlaamse inbreng ook aan
een kwaliteitsniveau beantwoordt. Bovendien
zijn er nogal wat privé-initiatieven die werk
van belangrijke Vlaamse kunstenaars aan het
(Europees) publiek voorstellen.

Op de intussen weggeëbde „opstand van
de schrijvers" heeft intendant Antonis zo zijn
antwoord in een interview (de ouverture van
het temanummer). De promotie van vertalingen van Vlaams literatir werk is geen zaak van
A93 maar van „een permanent vertaal-beleid
Dirk Stappaerts
en van uitgeverijen" (biz. 4). Anderzijds moet
- Jacob Jordaens. ï593-1678, grote overzichts- A93 geen literair „feestgedruis en veel bekententoonstelling in het kader van Antwerpen 93.
de gezichten" laten horen en zien. Het CaKulturele hoofdstad van Europa. In het Koninklijk
hier-projekt plaatst de teksten centraal en van
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen,
de honderd Europese auteurs die een bijdraLeopold de Waelplein te 2000 Antwerpen.
ge leveren tot de werkschriften zijn er 35
Van 27 maart tot 27 juni 1993. Dagelijks geVlamingen.
opend van 10 tot 17u. (woensdag tot 21 u.).
Openingsweekend (27-28 maart) van 10 tot 20u.
Een derde punt van diskussie vormde de
Gesloten op maandag 1 mei en 20 mei.
verkiezingsuitslag van 24 november '91, de
Toegangsprijzen: 300 fr.; 200 fr. voor -25,65 +
dag waarop Hugo Schiltz de tolk van vele
en groepen; 150 fr. voor scholen en akties
verbijsterde Antwerpenaren was toen hij zei:
NMBS.
„Ik ben beschaamd Antwerpenaar te zijn".
Katalogus: uitg. Gemeentekrediet, 2 delen Voor Karel van Deuren is precies het internaschilderijen en tekeningen - totale prijs 1.850 fr.
tionaal georiënteerde koncept van Antwer(elk deel Is afzonderlijk te koop).
pen Kulturele Hoofdstad van Europa een
Rondleidingen: Acanthus vzw. Boekingen: tel.
voortreffelijke repliek op 24 november '91. De
03/226.93.00.
niet te miskennen Antwerpse traditie van
Verdere info: Grote Markt 29, Antwerpen, tel.
gastvrijheid en tolerantie, het open gezicht
03/226.93.00.
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van de stad aan de stroom kan met A93
worden getoond. En de hoop is gewettigd dat
dit etaleren ook een effekt van zelfherkenning
heeft.
De struktuur van dit Waanderen-nummer
vertoont de grote rubriceringen van de programmalle van Antwerpen 93: architektuur,
schilderkunst, muziek, opera en teater, literatuur. In alle artikels wordt venwezen naar het
basiskoncept van A93. Uit de kritische en
historische bijdragen blijkt hoezeer Antwerpen internationale uitstraling gehad heeft en
zelf ook in haar kuituur voortdurend door
andere kuituren is beïnvloed en verrijkt.

UITSTRALING
Het ambitieuze projekt voor stadsvernieuwing „Stad aan de stroom" wordt voorgesteld door Mare Dubois, die de maquettes
bespreekt van de Spaanse architekt Manuel
de Sola-Morales en van de jonge Japanse
architekt Toyo Ito. Van de bekende architekt
en architektuur-teoretikus Renaat Braem
wordt een kort maar krachtig pamflet gepubliceerd over de aktuele problematiek: restaureren of nieuwbouw? Braem eindigt met;
„Hef is onze taak de mensen te bevrijden uit
de stenen gevangenis die de stad geworden
is. Restaureren, ja als het moet, maar zeker
nieuwbouw op basis van de noodzakelijke
afbraak!" (bIz. 10). Een architektonisch kuriosum als de wijk Zurenborg is bij ons
ongetwijfeld zeldzaam. Alex Elaut stelt het
voor met het historische verhaal. De wijk rond
de Cogels-Osylei geeft een beeld van de
Antwerpse burgerij van rond 1900 en illus-

OMSLAGVERHAAL
treert hoezeer grootsteeds eklekticisme en
Europese Art Nouveau ook een Antwerpse
aangelegenheid geweest zijn.
Rubens, Van Dyck en Jordaens zijn de
grote namen voor de 17de-eeuwse Antwerpse schilderkunst die een enorme Europese
uitstraling had. Ere-konservator Frans Baudouin situeert Jacob Jordaens in zijn tijd en
beschrijft zijn oeuvre in relatie tot het boeiende levensverhaal van de schilder. Een krachtige sintese!
Musikologe Godelieve Spiessens stelt Antwerpen voor als internationale muziekstad op
het gebied van de polifonie in de 15de en
16de eeuw (met o.m. Ockeghem die in
1443/44 begon als zanger in de Antwerpse
katedraal). Haar rijk gestoffeerde bijdrage
handelt verder over Antwerpen als centrum
van de muziekdrukkerij en -uitgeverij en van
de instrumtenbouw in de 16de en 17de eeuw.
in zijn artikel over de Vlaamse operawereld
schrijft Johan Thielemans met waardering
over Gerard Mortier en gaat dieper in op de
aksenten die zijn opvolger Mare Clémeur
legt: Puccini, barokopera en hedendaags
werk. Thielemans benadrukt ook de nieuwe
kansen die kleinschalige projekten van
Transparant, Walpuris en van deSingel inhouden voor een renouveau van de opera.
Over teater schrijven twee teatenwetenschappers, Geert Opsomer en Enwin Jans,
een bijdrage over interkultureel teater als
ontmoeting, uitgaande van de Prospero-figuur uit Shakespeares De Storm. Hun bijzonder origineel essay besluiten zij met de gedachte: „Interkultureel teater is per definitie

GRATIS
ANTWERPEN-PAKKET
VOOR 50 WIJ-LEZERS

Met Antwerpen '93 wil de stad aan de stroom replikeren op 24 november '91.
(foto vum)
een vraag om gastvrijheid, een oproep om
ontvankelijkheid" (biz. 35). Een overzicht van
vijftig jaar Koninklijk Jeugdteater van Antwerpen is van de hand van direkteur Walter
Merhottein.
Voor de literatuur is er het essay van Emiel
Willekens over de avant-garde in Antwerpen,
van Paul van Ostaijen tot Paul de Vree:
kosmopolitische poëzie die parallel liep met
en beïnvloed was door Franse, Duitse en
Italiaans literaire stromingen.
Dit temanummer verkent de fundamenten
van Antwerpen 93. Omdat het een overzicht
geeft van én een inzicht biedt in de historische en aktuele Europese en Vlaamse kulturele problematiek, is dit nummer van Vlaan-

deren méér dan een opwarming voor het
feestjaar dat dit weekeinde opent.
Uit het tweede deel van dit nummer 244
vermelden wij nog de bijdrage Koetsgedichten door en voor Goethe van Jules van
Ackere en Rudolf van de Perres terugblik op
een jaar poëzie in Vlaanderen tussen de
boekenbeurzen van 1991 en 1992.
Patrici( Lateur
- Antwerpen 93. Kulturele hoofdstad van Europa. Nr. 244 van Vlaanderen. Tweemaandelijks
tijdschrift voor kunst en kuituur. Is te verkrijgen
door storting van 275 fr. op rek.nr. 712-110214719 van het CVKV-Tlelt. Een jaarabonnement (5
nummers) kost 800 fr. Inlichtingen: Adiel van
Daele, Llndenlaan 18, 8700 Tielt (051/40.21.22).

Ons weekblad schenkt aan 50 lezers
een boeiend Antwerpen-pakket bestaande uit volgende uitgaven:
- de overzichtsfolder van de 5 nieuwe Antwerpse postzegels (uitg. De
Post);
- de brochure Vakantie & Rekreatie
(116 bIz.) met alle toeristische info per
gemeente, van Antwerpen tot Willebroek, opgedeeld in de kunststeden, de
Kempen en het Rivierenland. Met een
overzicht van alle manifestaties en tentoonstellingen n.a.v. A'93 maar ook met
de beschrijving van 114 toeristische
lokaties met een overzicht van monumenten, natuurreservaten, logies, wandelingen, fiets- en huifkartochten, varen,
enz... Rijkelijk geïllustreerd, een schat
aan informatie!
- het biezondere Vlaanderen-nummer
(80 bIz.) waarvan de helft over Antwerpen. Deze boeiende en verzorgde uitgave, in dit weekblad besproken, bevat
verder algemene informatie over kunst
en kuituur.
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Wie in dit pakket geïnteresseerd is
stuurt een (gele) briefkaart naar Haal
meer uit WIJ, Barrikadenplein 12 in
1000 Brussel. Fax 02/217.35.10.
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EEN NACHTVLUCHT MET HINDERNISSEN
De eerste 20 bladzijden is er niets abnormaals aan de hand. Van Laerhoven geeft op
heldere en beknopte wijze weer hoe dramatisch en uitzichtloos de situatie van de hoofstad Lima en haar inwoners is. Zoals hij
verderop in het boek schrijft „heeft een goed
reisverhaal meer met joernalistiek dan met
literatuur gemeen". Maar Van Laerhoven
neemt zijn eigen uitspraak niet erg ter harte
en buigt stilaan maar zeker zijn reis om in een
konfrontatie met zichzelf. Hij blijft uitgebreid
stilstaan bij zijn jeugd, vrouw en kinderen, de
redenen waarom hij deze reis aanvatte enz.
Op zich best boeiend maar niet op zijn
plaats binnen een reisverhaal. Als lezer voel
je je onvermijdelijk een beetje bekocht want
op een gegeven moment valt het Peruaanse
reisverslag maar dunnetjes uit in vergelijking
met de persoonlijke ontboezemingen van de
auteur. Bij nader inzien had Van Laerhoven er
veel beter aan gedaan om zijn reisverslag en
de persoonlijke kommentaren, o.a. de vaststelling dat de werelden die hij voorheen
beschreef zonder ze echt te kennen uiteindelijk niet zo ver afwijken van de wereld die hij
zag, strikt van elkaar gescheiden te houden.
Zeg nu zelf wat heeft een lezer die interesse
opbrengt voor Peru aan volgende persoonlij-

ke gevolgtrekking: „Ik ben er overdreven op
uit om aanvaard te worden door anderen.
Schaamte is mijn konstante gezel, schaamte
en een cynische voldoening in mijn eigen
belachelijkheid". Het komt des te bevreemdender over dat Van Laerhoven zichzelf niet
heeft kunnen intomen als je enkele bladzijden
eerder een trefzekere beschrijving leest van
hoe de Limese middenklasse ondanks alles
toch feest viert.
De reisomzwervingen blijven niet beperkt
tot Lima. Ook de Andes met Cuzco en
Macchu Picchu van de Inca's, het regenwoud
nabij het goudzoekersstadje Puerto Maldonado en het troosteloze visserstadje Chimbote worden aangedaan. Het gedeelte over de
Andes betreedt reeds platgelopen paden
maar heeft wel een hoge informatieve waarde.
De Kempische schrijver Bob van Laerhoven kan je vooral omschrijven als auteur van
„katharsisliteratuur". Het lange afec/ie/d handelde over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en met de Stenen Wachter presteerde hij het zelfs een boek over ZuidAmerika te schrijven zonder er ooit geweest
te zijn.

Verleden jaar bezocht Van Laerhoven Peru
in het gezelschap van Fred Salinas, een
Peruaanse fotograaf die al jaren in ons land
woont. Nachtvlucht naar Peru is Van Laerhovens indringend reisverslag.
In de tweede helft van het boek laat Van
Laerhoven enkele Peruanen aan het woord,
alsook zijn medereizigers. Op enkele bladzijden onderneemt hij een verdienstelijke poging om uiteen te zetten hoe het zo ver is
kunnen komen met de guerrilla-organisatie
Sendero Luminoso (Het Lichtend Pad).
(Anti)klimaks is het nietszeggende interview met president Alberto Fujimori waar Van
Laerhoven niet veel meer dan de gekende
gemeenplaatsen te horen krijgt.
Van Laerhoven heeft talent zat om een
goed reisverhaal in elkaar te steken. Alleen
moet hij leren om er zijn persoonlijk leven
grotendeels buiten te houden. Dat is hem met
dit boek duidelijk niet gelukt vanwege de
persoonlijke perikelen waar hij mee af te
rekenen had.
Peter Desmet
- Nachtvlucht naar Peru. Bob Van Laerhoven.
Ultg. Dedalus, Antwerpen. 112 biz., 399 fr.

RIDDERS OP EEN STALEN ROS
Noël Truyers, specialist wielrennen van Het
Belang van Limburg, belijdt in Pedaalrldders
zijn onwankelbaar geloof in het veloke. Truyers, zelf een uitstekend en bevlogen joernalist, schetste 24 portretten van kampioenen
van vandaag. Hij doet dit met kennis van
zaken en oprechte genegenheid. De lezer,
zowel de buitenstaander als de ingewijde,
krijgt daarmee een doorsnede van de huidige
wielrennerij. Van Vlaamse kant werden Johan
Capiot, Dirk De Wolf, Johan Museeuw, Eric
Vanderaerden, Edwig Van Hooydonck en
Eric Van Lancker een portret waardig bevonden. Die portretten zijn geen afdruk van in Hef
Belang van Limburg verschenen inten/iews.
Zij proberen een volledig beeld te geven van
de mens en de wielrenner, van zijn aanleg,
achtergrond, ambities, venwezenlijkingen.
Sportboeken schrijven is geen vanzelfsprekende opdracht of prestatie. Truyers schrijft
geen hagiografieën, een genre dat in het
milieu tot kunst werd verheven. Hij schrijft met
gezonde afstandelijke betrokkenheid. Met
geloof en toewijding. De wielerredaktie van
Het Belang van Limburg mag doorgaan voor
een der beste van het land. Dit boekje, dat
WIJ - 25 MAART 1993

ook nog met een aantal gerichte foto's werd
geïllustreerd, brengt daar het zoveelste bewijs van.
Naast de voornoemde Vlamingen werden
ook Abdoesjaparov, Argentin, Breukink, Bugno, Chiapucci, Chioccioli, Cipollini, Delgado,
Fignon, Fondriest, Indurain, Kelly, LeMond,
Maassen, Nijdam, Roche, Sörensen en Theu-
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nisse breedvoerig geschetst en gekarakteriseerd.
Nu de wielen opnieuw draaien weet de
wielerfan dus wat lezen.
(flandrien)
- Pedaalrldders. Noèl Truyers. Ultg. Coda, Antwerpen. 495 fr.

TENTOONSTELLING

GEEN SLEET OP SLEEN!
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Een eigenzinnige l(ijl( op de politiële. Uit Het Volle van 24 maart 1954.
Vlaanderens populairste striptekenaar, de
7&-jarige Mare Sleen, wordt her en der gehuldigd en bekroond, en tal van aktiviteiten om
en rond z'n gigantisch oeuvre volgen mekaar
in ijltempo op I
Verleden jaar was er In het Westvlaamse
Oostrozebeke van burgemeester Lieven Demedts (VU) reeds een driedaagse Mare
Sleen-Happening. In mei '92 was er ook het
projekt Bonobo, rond dwergchimpansees, in
het Mechelse Planekendael. Omtrent het
Adhemar-projekt zal men nog meer vernemen. Er volgde intussen ook een tweede
Sleen-Strip-o-gram bij de Belgische posterijen. Mare Sleen kreeg een unieke onderscheiding in de Waalse stripstad Durbuy, de lezers
van Het Volk kozen hem tot beste Vlaamse
tekenaar en sedert 1992 mag hij zich ook
Ridder in de Kroonorde noemen. Beknopt
Verslag van het Nieuwsblad organiseerde en
wedstrijd rond zijn Nero-held. Begin volgend
jaar verschijnen ook De politieke memoires
van Nero (1944'1994),\iar\ de hand van de
„Nerozebeekse" Burgemeester Lieven Demedts. De tekenaar toeft deze zomer, op
uitnodiging van Direkteur-Generaal van de

Standaard Uirgeverij ook een viertal dagen
door de Pyreneeën in de Tour-karavaan.
Trouwens, recent werden nog alle Tour-cartoons van Mare Sleen gebundeld. Tenslotte
wordt ook gewerkt aan een Sleens retabel in
Sint-Niklaas en komt er wellicht een Nerostandbeeld in Hoeilaart. En vergeten we de
Bronzen Adhemar-stichting niet in Turnhout.

TENTOONSTELLING
In de Stedelijke Openbare Biblioteek van
Sint-Niklaas werd op 12 maart de tentoonstelling Mare Sleen 70 namens het stadsbestuur
officieel geopend door Nelly Maes, schepen
voor kuituur en senator. Het is niet zomaar
louter toeval dat Mark Sleen gehuldigd wordt
in de hoofdstad van het Waasland. Sleen
bracht er zijn kinderjaren door, en leerde er
zijn vrouw kennen. Nu is de tekenaar ereburger van Sint-Niklaas.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling
werd ook de publikatie Mare Sleen 70 - Bioeen Bibliografie van de hand van Jozef Smet
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voorgesteld. Het boek van Jozef Smet, die
bergen werk verzette voor de tentoonstelling,
is een prachtige inventarisatie van alles wat
van, op of rond Mare Sleen verschenen is.
Ongetwijfeld de meest volledige bio- en bibliografie over Sleen en z'n werk tot nogtoe.
Kenners verzekeren ons dat de Mare Sleen
70-tentoonstelling meer dan de moeite waard
is, en de bio- en bibliografie van Jozef Smet is
een onontbeerlijk bestanddeel in de biblioteek van de ware Sleen-fan. Voor slechts 100
frank weet u alles wat u nog niet wist over
Sleen, Nero en Co. I
LD.
De tentoonstelling Mare Sleen 70, in de
Relnaertzaal van de Stedelijke Openbare
Biblioteek van Sint-Niklaas loopt nog tot 28
maart 1993 en Is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de biblioteek (ma. 14-19
u, di. 11-19 u, do. 11-19U, vr. 14-19u, za.
9.30-12.30 u, zo. 9.30-12.30 u)
De publikatie Mare Sleen 70 - Bio- en
Bibliografie van Jozef Smet is er te verkrijgen tegen de prijs van 100 fr.
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HET ZOVEELSTE KEERPUNT
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C ANTWERP is een geval apart.
De oudste klub van dit land voetbalt in een stadion dat behoort
tot het sportief archeologisch museum van Vlaanderen, noemt
zichzelf „de ploeg van 't stad",
wordt geleid door een kontroversiële voorzitter en wordt zeer geregeld geteisterd door het grofste
en brutaalste supporterslegioen
van 't land. Eigenlijk laat Antwerp
niemand onberoerd. Men is voor of men is
tegen.

STERKE HAND
Antwerp werd in 1957 voor het laatst
landskampioen. In het elftal speelden legendarische namen: Vic Mees, Bobke Maertens, Wim Coremans, Stan De Backer en...
de nog jonge Eddy Wauters. De latere voorzitter zou ook A-internationaal worden.
Eddy Wauters is in ons voetbal een figuur
apart. Hij is een man van uitgesproken meningen. Hij tekent onbewust voor boude
uitspraken. De grote baas van de Kredietbank regeert de klub met sterke hand. Hij
vangt daarbij onophoudend kritiek. Maar
Wauters weet natuurlijk wat hij wil. Als bankier kan hij zich geen klub met zieke financies veroorloven. Hij is genadeloos wanneer
er over geld wordt gepraat. Tot hier en niet
verder.
Wauters is gesteld op normen. Hij luistert
met gezond skepticisme naar trainerspraat.
Men vergeet daarbij gemakkelijk dat de president eerder alles zelf aan de lijve ondervond. Hij was immers meer dan een middelmatig voetballer. Hij weet ook dat zijn huidige trainer als geen andere zijn eigen public
relations verzorgt en desnoods bereid is
joernalisten in het holst van de nacht interviews toe te staan. Wauters denkt daar vanzelfsprekend het zijne over. De president
haalt zijn neus op wanneer de andere partij
„voonwaarden" stelt. Omdat zijn eigen voorwaarden worden ingegeven door boekhoudkundige gegevens die niet veranderen
onder sentimentele druk. Wanneer Lehnhof
te duur wordt zal Hans Peter moeten vertrekken. Zo eenvoudig is dat.
Wauters wacht doorgaans lang en zo mogelijk zelfs tot na de kompetitieafloop om
over kontrakten te spreken. Op zichzelf is
dat toch logisch en respektabel. De al overbetaalde voetballers verlangen almaar vroeger ,,zekerheid". De trainer steunt hen daarin om zogezegde gemoedsrust in de groep
te verzekeren. Waar is men eigenlijk mee
bezig ? In het voetbal vragen de ontvangers
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zich al lang niet meer af waar de betalers al
dat geld moeten halen. Het zal hen een
zorg wezen. Maar Wauters ziet dat anders
en we kunnen hem daarbij onmogelijk ongelijk geven. Wauters wordt nog gedreven
door oude maar daarom niet minder gezonde principes. Waar het met de man nogal
eens wil misgaan is in de kommunikatie.
Wauters bezet een machtspositie, ook en
zelfs vooral in zijn beroepsleven, en dat laat
zich horen. Hij windt er doorgaans geen
doekjes om. Hij bekommert zich niet om de
blauwe plekken die anderen oplopen. Hij
veroorlooft zich veel. In een wereld waarin
het er niet op aankomt gelijk te hebben
maar gelijk te krijgen wil dat nog wel eens
problemen opleveren.

't Was zondag feest op de Bosuil.
De kwallfikatie voor de halve finale van de Europacup 2 schonk FC
Antwerp nieuwe moed in het
vooruitzicht van de topmatch tegen Anderiecht. 15.000 toeschouwers schenen daar ook zo
over te denken. Het halve mirakel
realiseerde zich echter niet. Het
milde lenteweer, de zware midweekinspanningen en de tegenstander bleken de Great Old te
sterk. Antwerp verloor met 0-2
maar herwon in de voorbije dagen onmiskenbaar zijn zelfverfrouwen.

EVANGELIST
MEEUWS
Wauters wordt door de persjongens over
het algemeen niet bemind. Hij mist het charisma van een Vanden Stock en smeert
geen suikerzoete stroop zoals D'Hooghe.
Het is niet zijn gewoonte woorden te wikken
en te wegen. Vandaar de dubbelzinnige
sfeer rond zijn persoon. Wauters, die als
voorzitter langer in dienst is dan... Vanden
Stock, is misschien geen eigentijdse bestuurder. Hij is én kommercant en misschien nog veel meer supporter. Hij reageert naargelang de omstandigheden. Na
de thuismatch tegen Steaua zou Antwerp
omwille van de inderdaad bedenkelijke afzijdigheid van de supporters node gaan inbinden, na de gelukkige afloop van de terug-
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Czerniatinski skoorde wel tegen
Steaua Boekarest, maar niet tegen
Anderiecht.

(foto vum)

match wil men er alles aan doen om de
huidige bijna onbetaalbare groep samen te
houden. Daar bovenop komt de druk van
Walter Meeuws.
Walter heeft aan zijn inderdaad onheuse
behandeling als bondstrainer een aantal betrouwbare persvrienden overgehouden. Zij
verkondigen zijn verklanngen als evangelie.
Walter beroept er zich op dat hij in twee jaar
op de Bosuil met zijn spelers iets moois
heeft opgebouwd. Dat zal allemaal waar
wezen maar even waar is dat Antwerp in
1988 derde, in 1989 vijfde en in 1990 vierde
eindigde in het kampioenschap. Zo mis is
dat toch ook niet en Meeuws mag bijgevolg
niet beweren dat hij vanop „nul" moest
beginnen.
Wat klopt is dat de klub in de voorbije
jaren tot haar spijt heeft moeten onden/inden dat er voorlopig (?) grenzen zijn aan de
groei. Ondanks investeringen en suksessen
meldden de sponsors zich niet in dichte
drommen. Het industrieel kompleks van de
haven reageerde nog nooit op oproepen uit
de plaatselijke voetbalwereld. Het machtige
General Motors kleefde de naam van Opel
op de shirts van Standard maar niet op die
van Antwerp of Beerschot. Vreemde toestanden. Antwerpen bezit het potentieel om
een Belgische topklub levenskansen te bieden maar niemand slaagde er tot nog toe in
die mogelijkheden te mobiliseren. Ook Wauters niet. Of precies omwille van Wauters
niet? Is het denkbaar dat machtige zakenlui
die het natuurlijk zelf graag voor het zeggen
zouden hebben zich laten afschrikken door
de sterke figuur van de voorzitter? Wie zal
het zeggen.
Eddy Wauters verklaarde al vaker dat hij
met graagte zal aftreden wanneer zich een
machtige investeerder meldt maar dat hij
nog altijd wacht...
Flandrien

SPORT

ZOALS ROGER DE VLAEMINCK
Maurizio Fondriest won in één week én de
Tirreno Adriatico én Milaan-San Remo. Een
dubbelslag die eerder enl<el door Roger De
Vlaeminck werd venwezenlijkt.
Fondriests naam zal net als die van Criquielion en Bauer verbonden blijven aan het
incidentrijke wereldkampioenschap van 1988
in Ronse. De toen nog jonge Italiaan, 23 was
hij, kwam tot eenieders maar naar zijn zeggen niet eigen verbazing op het hoogste
schavotje terecht. Zonder enig applaus want
het publiek was begrijpelijkerwijze verbolgen
over de afloop. Die begeerde trui woog
evenwel zwaar op de schouders van de
eigenzinnige Italiaan die als opkomende belofte lak had aan de bevelen van de gekroonde hoofden van het peloton.
Fondriest deed altijd zijn goesting en eind
1990 stapte hij zelfs over van een Italiaanse
ploeg naar de toen nog Hollandse formatie
van Peter Post. Zoiets had Italië nog niet
eerder gezien. In 1991 won Fondriest de
wereldbeker zonder één van de koersen
gewonnen te hebben. Fondriest won trouwens nooit veel wedstrijden. Enkel in de
voorbije weken maakte hij een uitzondering
op die regel. De Primavera was zijn zesde
sukses en dat is een hoog aantal zo vroeg in
het seizoen. Dat hij die door de Italianen
zozeer begeerde overwinning binnenhaalde
op de dag dat zijn dochtertje geboren werd
maakte het allemaal nog sprookjesachtiger.

GEK VERHAAL
Milaan-San Remo blijft anders een speciale
koers. Andermaal werd de wedstrijd beslist
op de laatste hellingen van de Poggio. Fondriest geraakte even weg van zijn tegenstanders en liet zich vervolgens als een steen naar
beneden ploffen richting San Remo. Ook hij
werd niet meer bijgehaald omdat dit in de
bochtige afdaling bijna niet mogelijk is. Het is
in wezen een gek verhaal. Tot rond de jaren
zestig werd de Primavere geregeld beslist in
een massasspurt op de Via Roma. Vandaar
overwinningen van rasspurters als Rik Van
Steenbergen en Miguel Poblet. In 1960 vond
Torriani dat het welletjes was geweest. Vlak
voor de aankomst laste hij de Poggio in. Op
slag veranderde het uitzicht van de wedstrijd.
De stormloop naar de beruchte Via Roma
veranderde in de stormloop naar de Poggio.
Op de hellingen van die overigens niet eens
zo hoge hindernis werd sindsdien bijna altijd
over winst en verlies beslist. Tot ongenoegen
van de echte spurters die doorgaans tweede
of derde eindigen...
Wie de gegevens nuchter ontleedt komt tot
één vaststelling: een bewogen koersverloop
kent Milaan-San Remo maar zelden. Met aan

Maurizio Fondriest slaagde erin de Tirreno Adriatico en iVlilaan-San Remo in
dezeifde weelt te winnen. Een prestatie die enitei Roger De Viaemincit hem
voordeed.
('°'° vum)
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan
men voorspellen waar de beslissing valt.
Enkel de naam van de winnaar blijft doorgaans een groot vraagteken. Gelukkig maar.
In afwachting van de komende klassiekers bij

ons onthouden we vooral een uitspraak van
wereldkampioen Bugno: „Eigenlijk is de
Ronde van Frankrijk de enige koers waarin de
sterkste altijd wint". In alle andere wedstrijden blijft dus veel mogelijk.

TWEE WINNAARS
Nigel Mansell, de regerende wereldkampioen Formule 1, heeft zijn entree niet gemist
in het Amerikaanse Cart-kampioenschap.
Toen de populaire Brit er eind vorig seizoen
gekrenkt een streep onder trok omdat de
Williamsstal haar toprijder met slinkse maneuveres tot inleveren wilde verplichten,
vroeg men zich af wat Nigel er in de States
zou kunnen van terecht brengen. Nu, dat
blijkt wel mee te vallen. In het Australische
Surfers Paradise, waar de enige niet-Amerikaanse race van het kampioenschap werd
gereden, stak de debuterende Engelsman
met kop en schouder boven de konkurrentie
uit. Hij vestigde ronderekords en het wedstrijdrekord. Hij versloeg Emerson Fittipaldi, die
als 53-jarige in dit cirkuit weet stand te
houden, en Mario Andretti met onmiskenbaar
oven/vicht. We vernoemen die twee omdat zij
eerder ook wereldkampioen Formule 1 werden. Mansell heeft sportief dus zeker nog met
afgedaan en het staat nu al vast dat hij in de
States zo mogelijk nog rijker zal worden... Het
was de tweede keer in de geschiedenis dat
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een debutant de openingswedstrijd van de
Cart won. De eerste die de krachttoer venwezenlijkte heette Graham Hill. Hij was het grote
idool en grote voorbeeld van... Mansell!
In ons eigen Europa bleef Alain Prost, de
antagonist van Mansell, aan de winnende
hand in zijn dispuut met de bazen van de
Fisa. Als echte Fransman sprak Prost, die na
een jaar afwezigheid opnieuw de sportieve
meester van het Formule 1 cirkus wil worden,
krasse taal aan het adres van voorzitter Max
Moxley en vice-voorzitter Bernie Ecclestone.
Eigenlijk kloeg Prost terecht de belangenvermenging aan.
De reaktie van de geviseerde „machthebbers" liet niet op zich wachten maar vooralsnog bleek de uit 22 leden bestaande wereldraad niet bereid Prost aan de schandpaal te
binden. Dat zou er eigenlijk nog aan ontbroken hebben. Dat men in 1993 topsporters het
recht op een eigen mening zou ontzeggen en
hen ook nog zou proberen verbieden deze
kenbaar te maken...
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TELEVSIE

MAANDAG 29 MAART
TV1
10 00 Met slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale,
reportagemag , 12 30 Affiche, kuituur, 14 45 Wake of
the Red Witch, film, 16 30 Première Film & Video,
filmnieuws, 17 00 Kelly, jeugdserie, 17 25 Sleutel,
jeugd-aklua, 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 Tik
Tak; 1800 Nieuws; 1810 Gered door de bel, komi
sche serie, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, Sint-Trui
den en Ierland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30
Nieuws.
20 00 R.I.P., komische sene
20 30 Kaleidoskoop, TV film
2210 Vandaag
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Major League, film
TV2
20 00 Antwerpen '93: Wat Is mooi? Wat is lelijk?,
rechtstreekse uitzending openingsweekend
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Save the dog!, Disneyfilm, 14 50
Mame, film, 16 35 Super Nintendo; 16 40 Tekenfilm;
16 50 Super Nintendo,17 00 Super 50; 17 50 Super
Nintendo; 18 00 Nieuws, 18 05 Zorro, avonturense
ne, 18 30 Jungleboek, gezinsserie, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr
21 30 Cousins, film
23 25 Nieuws
23 50 VTM Sport
00 00 Meatballs, film
Ned. 1
08 00 Alles kits, kinderprogr ,15 53 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 05 Kwispelen, reeks over honden, 16 33
Heb ik iets gemist?, hoogtepunten ,1716 Forza TV,
jongerenmag ,17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, boodschappen doen, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de boswachter; 18 59 Sterrenslag in
de sneeuw, spelshow, 20 00 Nieuws.
20 25 TIn Men, film
22 17 Fawlty towers, komische serie
22 53 Karel, praatshow
23 42 Hercule Poirot, sene
01 26 Nieuws
Ned. 2
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 15 35 Blinde hartstocht,
sene, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kindermag, 16 50
B.O.O.S., jeugdmag , 17 15 Top 40; 18 00 Nieuws;
18 20 Superman, tekenfilm, 18 25 Outfit, modemag ,
19 00 Step by step 19 30 Melrose Place, gezinssene
20 20 Wedding day blues, film
21 55 Zaterdagavondcafé, komische serie
22 25 Casino Royale, spelshow
22 50 Oosterse lessen in liefde: Kama sutra, erotische reeks
23 20 Countdown Late, popmuziek
00 05 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws, 14 00 Studio Sport; 17 31 De grote
meneer Kaktus show, kinderprogr ,18 00 Nieuws;
18 20 Vroege vogels, natuurmag , 18 52 Lingo,
woordspel ,1913 Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 47 Oppassen!, komische sene
2015 Het Oude Noorden, dramasene
20 44 Sonja, praatshow
21 32 Per sekonde wijzer, kwis
22 00 Nieuws
2215 Studio sport
22 45 Nova, aktualiteiten
23 18 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag
23 48 Museumschatten
23 57 Nieuws
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TV1
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, special Antwerpen '93, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 12 30
Sportmiddag; 13 15 Lynx is terug, jeugdfilm, 14 30
Knettergek, jeugdsene, 15 00 Jonge veearts, gezins
sene 16 00 TV 1 Top 30, 16 30 1 voor iedereen,
familieprogr , 17 30 Beestenbos is boos, tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren,
komische serie, 18 35 Decors, wonen en interieur,
19 00 The Cosby Show, komische sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
19 45 Sportweekend
20 30 F.C. De Kampioenen, serie
21 05 Licence to Drive, film
22 30 Vandaag
22 50 Ziggurat, kunstprogr
TV2
11 00 WK Veldlopen in Amorebieta
15 00 E3-prijs in Harelbeke, wielrennen
18 00 Grote Prijs F1 van Brazilië te Sao Paulo,
autorennen
VTM
08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons,
09 40 Scattergories, telefoonspel, 09 45 Schuif af,
kinderprogr, 10 40 Pictionary, telefoonspel, 10 45
Zondag-Josdag, live-magazine, 13 00 Nieuws; 13 20
Star, filmmag ,14 00 Hardcastle & McCormick, misdaadsene , 14 50 Clip Club; 15 10 It started in Naples,
film, 16 45 Empty nest, komische sene, 17 10 Star
trek, the next generation, sene, 17 50 VTM-sport;
18 00 Nieuws; 18 05 De kinderakademie, showprogr 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Meester, serie
20 30 Gaston en Leo Show, humor
21 00 Een uit duizend, praatshow
22 20 Wies Anders, portrettensene
2310 Nieuws
23 30 Tussen de lijnen, sportmag
Ned. 1
20 15 Waku Waku, spelshow
20 47 Ook dag nog, konsumentenshow
21 34 Brandpunt, aktualiteiten
22 12 Vreemde praktijken, sene
22 40 Arena, reeks debatten
23 20 Vastenoverwegingen
23 25 Nieuws
Ned. 2
08 53 Nreuws; 11 23 Nieuws, 11 30 Tros/Veronica
sport 13 00 Fryslan Boppe; 13 30 Oom Hedidouane,
kinderprogr 13 35 Najib, praalprogr , 14 15 Aktuel,
Turkseaktualiteiten, 1445Daroe,dok , 1600Nieuws;
16 05 Frans voor bedrijf en beroep, teleac, 1610
Portugees voor beginners, teleac, 16 40 Klussen in
huis, teleac 17 15 Blinde hartstocht, sene, 17 40
Knoop in je zakdoek, teleac 18 00 Nieuws, 18 08 The
A-team, aktieserie, 18 57 Candid camera, verborgen
kamera 19 18 TV-dokter, 19 20 Konsument en milieu, teleac 19 35 De natuurgids, teleac
19 54 Sins, miniserie
20 37 Leren omgaan met CVA, dramadoku
21 10 Het geheim leven van FBI-chef J.E. Hoover,
dok
22 00 De Victoriaanse bloementuin, teleac
22 30 Varen, teleac
Ned. 3
13 55 Studio sport; 18 00 Nieuws; 1810 Studio
Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00
Nieuws.
20 10 Keek op de week, satirisch progr.
20 37 Lopende zaken, benchtgeving
21 11 The Back Adder, sene
21 48 Prima Vista!, kult mag
22 51 De wijde blik, TV teater
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TV1
14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 14 20 Huisje
Boompje Beestje, schooltelevisie, 14 30 Klassieke
mechanika, schooltelevisie, 15 00 The Avenging, film,
17 00 Grensstad, westernsene, 17 25 Duupje, 17 30
David de kabouter, sene, 17 55 Tik tak; 18 00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35
Top score, spelprogr, 19 03 Buren, sene, 19.25
Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns euh, spelprogr
20 40 Raven, aktiesene
21 30 Alle 5, wetensch mag
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden
TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Prentenboeken, schooltelevisie;
19 20 Huisje Boompje Bees^e, schooltelevisie, 19 30
Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder
20 00 Uitzending door derden
21 00 Bijdehand, hobbymag
21 30 Nieuws
22 00 Zwarte Regenboog, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling,
13 50 Cheers, komische sene ,14 15 The power, the
passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A country
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20
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 De kotmadam, komische sene
21 00 Beverly Hills 90210, sene
21 50 Telefacts, aktualiteiten
22 35 Nieuws
23 00 Odd Couple, sene
Ned. 1
16 58 The Cosby show, komische sene, 19 30 Bilk 0|:
de weg, verkeersmag , 20 00 Nieuws.
20 25 Hoiidayshow, spelshow
21 20 Hier en nu, aktualrteiten
21 59 Ha, die pa', komische sene
22 29 Tussen ziel en zekerheid, dok
23 05 Hercule Poirot, sene
23 56 Miniatuur
00 03 Nieuws
Ned. 2
17 27 Het geheim van de smid, de molenaar, 17 42
Uw hond gehoorzaam In 10 lessen, kursus, 18 00
Nieuws; 18 19 Special Adventure, avont mag ,19 08
Krabbé, jongerenmag , 19 50 TROS Kieskeurig, konsumentenmag , 19 49 Ojevaarsjo, mag over kinderen
20 24 Onze Ouwe, detektivesene
21 26 Vocaal centraal, Dennie Chrsitian
22 05 TROS Aktua, aktualiteiten
22 35 Ingang Oost, dok serie
23 01 De TV tandarts, tips
23 05 Het elfde uur, praatprogr
23 50 Nieuws
Ned. 3
1605 Lopende zaken; 1636 Prima Vista!; 1736
Meneer Rommel, jeugdsene, 18 00 Nieuws; 1819
Wonder Years, komische sene, 18 45 TVTV, 19 08 De
allerbeste wervers, sene, 19 34 TV-Nomaden, jongerenmag
20 08 Het Symposium, diskussieprogr
20 58 Lolapaloeza, vnjzinnig mag
22 00 Nieuws
2215 Studio sport joemaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag vandaag

TELEVISIE

TV1
14 00 Mllleuleer, schooltelevisie, 14 30 Geografisch
kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 Naar het
museum, schooltelevisie, 15 00 Tweede Overwinning,
film, 17 00 Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje;
17 30 Beestenbos is boos, tel<enfilmserie, 17 55 Tik
Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren,
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, spelprogr
20 35 Zeker weten ?, laatste aflevering
22 00 NV De Wereld, reportagemag
22 30 I.Q., kwis
23 00 Vandaag
23 25 Driedaagse De Panne, wielrennen
23 35 Uitzending door derden

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Mllleuleer, schooltelevisie, 19 20
Geografisch kennen en kunnen, schooltelevisie,
19 30 Het CapHooi, sene, 19 53 Benny Hlli, kolder
20 00 Decors, wonen en inteneur
20 30 Kijk uit', verkeerstips
20 35 National geographic, natuursene
21 30 Nieuws
22 00 Uitreiking van de Academy Awards, uitgebreide
samenvatting
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,14 10
Earthfile, dok , 1415 The power, the passion, sene,
14 45 Webster, sene, 15 05 A country practice, dok
terssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 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, spel
20 30 Bompa, sene
21 00 The Flying Doctors, sene
21 45 The Strauss Dynasty, sene
22 50 Nieuws
2316 Northern exposure, sene
Ned. 1
17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, zoetigheid, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00
De hoogste versnelling, automag ,19 29 Growing
Pains, sene, 20 00 Nieuws
20 25 De brug, dramasene
21 17 Avro Teievizier, aktualiteiten
21 55 Birds of a feather, komische sene
22 27 Rondom TIen, praatprogr
2310 Cheers, komische sene
23 36 Kwispelen, sene over honden
Ned. 2
1915 Veronica Film & Video, filmmag
19 45 Married with children, sene
20 15 All you need is love, koppelspelprogr
21 25 In de Vlaamsche Pot, komische reeks
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 30 Berg, praatprogr
23 20 Reklame en promotie, teleac
23 50 Snooker met Dennis Taylor, teleac
00 00 65ste Oscar-ultrelking, integraal verslag
01 30 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws;
1818 Binnenland; 18 55 Ungo, woordspel, 19 23 Van
gewest tot gewest, regionaal nieuws
19 59 Langs de kant van de weg, dramasene
20 35 Concerto, reeks over klassieke muziek
21 29 Raab voor z'n Raab, sene

22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joemaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag vandaag
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TV1
14 30 De trein naar de hemel, jeugdfilm 16 30 Samson, kinderprogramma, 17 30 Postbus X, jeugdsene,
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03
Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Married with children, komische reeks
20 25 Derrick, misdaadsene
21 25 'Alio, 'Allo, komische reeks
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Vandaag
22 55 Het simpelste spel, dok over kompetitievoetbal

TV1
14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 14 20 Huisje
Boompje Beestje, schooltelevisie, 14 30 Klassieke
mechanika, schooltelevisie, 15 00 Jit, film, 17 00
Grenssad, westemsene, 17 30 Saartje en Sander,
tekenfilmsene, 17 40 Kinderen van Waterland, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woordspel,
19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Schwarzwaidkiinik, ziekenhuissene
20 45 Matlock, advokatensene
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 Driedaagse van De Panne, wielrennen
23 05 Uitzending door derden
23 25 De Vlaamse Raad, werking v h parlement

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Wie slim Is sorteert, afvalvenverking, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill,
kolder
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws
VTM
1300 Nieuws; 1320 Super 50, hits, 14 15 Mighty
Mouse and Friends; 14 20 Woensdagmiddagcartoons; 15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara,
sene, 16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 1710 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 25 Familie, sene
19 50 Rad van fortuin, spelprogr
20 25 Wales-Belgiê, voetbal
22 35 Nieuws
23 00 HUI Street blues, politiesene
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service
Salon, middagmag 17 02 Weg van de snelweg Europa, 17 25 Happy Holiday 17 45 Boggle, woord
spel ,1815 Sesamstraat, volkstuin, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18 59 The city killed my
friend, dok ,19 28 l^nd in zicht, zoektocht, 19 53
Politieke partijen; 20 00 Nieuws.
20 25 Monsieur Hire, film
21 47 Megabrein, kenniskwis
22 24 Flevo Festival '92, impressies
22 51 Beppie, sene
23 15 Nieuws
00 00 Swinging Dutch in Zandvoort, reportage
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine huls
op de prairie, gezinsserie, 16 56 Kinderkrant; 17 22
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein', aktualiteiten 18 00
Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, spelprogr ,18 49
Testplloot, dok sene, 1912 50 kamers, jongerenmag , 19 44 De stelling, diskussieprogr 20 16 Peter,
sketches
20 22 Politieke partijen
20 25 Socutera, schoon water broodnodig
20 35 Studio sport
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten
22 30 Antenne: de komputermaatschappij, dok
2315 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 31 Alfred J
Kwak, tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 1818 Dubbeldekkers, komische sene, 18 43 Da's lachen, tekenfilmpjes, 18 53 Lingo, woordspel, 19 20 Gentleman
oplichters, dramasene
20 17 Twee voor twaalf, kwisprogr
21 00 Het iandsgesprek: de moraal, debat
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag, aktualiteiten
23 18 Law and order, misdaadserie
00 04 Museumschatten
00 14 Nieuws
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TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hlli,
kolder
20 00 Couleur Locale, reportages
20 30 Tekens: Antwerpen, dok
21 20 Champ de Mars, meestenwerk
21 30 Nieuws
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws
22 30 Betrayal, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 14 05
Earthfile, dok , 14 15 The power, the passion, sene,
14 40 Webster, sene, 15 05 A country practice, dok
terssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 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, spelprogr
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 Tien om te zien, show
21 30 Rescue 911, reddingsoperaties
22 05 Hunter, misdaadsene
22 55 Nieuws
23 20 The Young Riders, westernsene
Ned. 1
20 00 Nieuws.
20 25 Murder, she wrote, sene
21 16 Kenmerk, aktualiteiten
21 50 Veel volk, weinig mensen, monoloog
22 12 Onschuld op de vuilnishoop, dok
22 54 Nieuws
Ned. 2
17 04 Skippy jeugdsene, 17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het beter, spel
progr , 18 47 Black Beauty, jeugdsene ,1911 Hobby
TV, vnjetijdsmag ,19 38 Overal en nergens, dok
20 08 Was getekend, sene portretten
20 21 Het rijk van de Russische Beer, dok
21 14 Pijn, hoe kom je eraf?, dokter of psicholoog
21 44 Multiple choice, kwis
22 09 Ik draag je, dok
22 29 882882, praatprogr
22 59 Walking back to happiness, portret H Shapiro
23 24 Lied
23 30 Japans voor beginners, teleac
00 00 Nieuws
Ned. 3
2013 Doet let'f of doet left niet, spelprogr
21 32 Mad about you, komische sene
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joemaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 18 Hoera, een hit' dok
00 03 Natuurmoment
00 10 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

TV1
14.00 Milieuleer, schooltelevisie; 14.20 Geografisch
l(ennen en kunnen, schooltelevisie; 14.30 Naar liet
museum, schooltelevisie, 15 00 Rising Son, film;
17.00 Grensstad, westernserie; 17.25 Duupje; 17 30
Pim de pinguïn, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00
Nieuws; 18.10 IMooi en meedogenloos, serie, 18.35
Top Score; 19.03 Buren, sene; 19.25 Mededelingen;
19.30 Nieuws.
20.00 French Prince of Bel-Air, serie
20.30 Tartufo, spelshow
21.45 Slissen en Cesar, serie
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, serie

TV2
18 50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, schooltelevisie, 19.30 Het Capitool, sene; 19.53 Benny Hill,
kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Spoorwegen en Keukenhof
20.40 De bronnen van 5 april, dok. bombardement op
Mortsel
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Abdijen in West-Europa, dok. serie
22.50 Cassette uit Caipe, monoloog
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr.; 14.10
Earthfile, dok ; 14.20 The power, the passion, serie;
14 45 Webster, sene; 15.05 A country practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara,
sene, 16.45 Clip Club; 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 Wies Andersen Show, kwisprogr.
21.30 Pin, film

23.15 Nieuws
23.40 Star, filmmag.
00 25 Diamonds, detektivesene
Ned. 1
16.53 Young Riders, westernserie; 17.45 Boggle,
woordspel; 1815 Sesamstraat, vrienden; 18.30
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18.58 Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg; 19.28 True crimes,
dramasene; 20.00 Nieuws
20.25 Spoorloos, terugvinden
21 24 Reporter, aktualiteiten
21.59 The house of Eliott, dramaserie
22.53 Lood verscheurt het hart, dok.
23.24 Nieuws
Ned. 2
19.50 De leukste thuis, videobloopers
20.24 Jansen slaat door, satirisch progr.
20.35 Bananasplit, verborgen kamera
22.11 Crime Time, misdaadmag.
22.50 Dat willen we even kwijt, column
22.56 De tv-dokter
22.59 In broad daylight, TV-film
00.31 Nieuws
Ned. 3
08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws;
18.15 Werken aan werk, RVU; 18.45 Politieke partijen; 18.56 Lingo, woordspel; 19.23 Tom en Herrie,
muziekprogr
19.53 Antwerpen '93, verslag openingsweekend
21.02 Scènes uit een huwelijk, sene
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaai
22.30 NOVA
23.00 Gesprek met de Minister-President
23.10 Mis in c klein - W.A. Mozart
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Rosanna Arquette komt als paranormaal begaafde vrouw zwaar in de
problemen In Zwarte Regenboog. Maandag 29 maart op TV 2, om 22u.

ZATERDAG 27 MAART

COUSINS
Het huwelijk van telgen uit twee grote
en Ideurrijke families vormt het dekor voor
tal van romantische intriges. Een Amerikaanse versie van Joel Schumacher uit
1988 van de Franse kaskraker Cousin,
comme. Met Ted Danson en Isabella
Rosellini. (VTM, om 21u.30)

ZONDAG 28 MAART

IT STARTED
IN NAPLES
Een advokaat uit Philadelphia reist naar
Napels om er de zaken van zijn overleden
broer te regelen en wordt verliefd op een
knappe weduwe. Een behoorlijk romantische komedie van Melville Shavelson
(1960) met Clark Gable en Sophia Loren.
(VTM, om 15U.10)

MAANDAG 29 MAART

ZWARTE
REGENBOOG
Martha Travis is een paranomiaal begaafde vrouw, die kontakt heeft met de
overledenen. Haar „optredens" wekken
de belangstelling op van de pers. Amerik.
triller van Mike Hodges uit 1989 met
Rosanna Arquette en Jason Robards.
(TV 2, om 22u.)

DINSDAG 30 MAART

EEN ROTZOMER
Spektakulaire triller van Philip Borsos
(1985) met Kurt Russell en Mariek He-
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mingway. Centraal staat een deontologische vraag: is een joernalist die optreedt
als woordvoerder van een psichopatische
moordenaar niet min of meer medeplichtig?
(BBC 1, om 22U.30)

WOENSDAG 31 MAART

MARIUS
Eerste luik van de beroemde Marseiiletrilogie van Marcel Pagnol. Het verhaal
werd getrouw verfilmd en de sfeer werd
perfekt behouden door de humor, het
sentiment en het spontane spel van de
lokale akteurs. Morgen en overmorgen
volgen de twee andere delen.

(BBC 2, om lOu.)

DONDERDAG 1 APRIL

BETRAYAL
Ondanks de kwelende dialogen van
Harold Pinter en de goede vertolkingen
van Jeremy Irons, Ben Kingstey en Patricia Hodges verstikt dit verhaal over een
driehoeksverhouding in de erg gekunstelde struktuur.

(TV 1, om 22U.30)

VRIJDAG 2 APRIL

THE DEAD ZONE
Een jonge ondenwljzer ontwaakt uit een
koma vijf jaar na een auto-ongeval en
blijkt nu over de gave te beschikken
iemands toekomst te zien door zijn of
haar hand aan te raken. Goede verfilming
door David Cronenberg van een verhaal
van Stephen King.

(BBC 1, om 23U.20)

BIOS
DEZE WEEK IN
EEN DUBBELDIKKE

ENGELAND SWINGT
Het IS inherent aan pnjsuitreikingen dat ze
saai zijn, bijna zo saai als liedjesfestivals Met
bekroningen voor films, televisie en teater ligt
het enigzins anders doordat er allerlei fragmenten in zijn venwerkt Als je echter de
Césaruitreikingen van de jongste jaren hebt
bekeken weet je dat televisie v/at anders is,
en met de Europese filmprijzen heb je ook al
zo'n programma dat met om aan te kijken is

nauwelijks vijf meter in zee al met meer te
begrijpen is
De beste producer werd Kenith Trodd en
terecht zou ik zeggen, als je weet dat deze
man verantwoordelijk was voor The Singing
Detective, Pennies From Heaven en A Month
in the Country

Een volledige Oscaruitreikingsceremonie
daar blijf je ook al met de hele nacht voor op
en het is ook met anders met de BAFTAwards {British Academy Film and Television
Awards) in Engeland Met BAFTA is het
echter zo, dat in vakkringen erg wordt gekeken naar deze Engelse Oscars, gewoon omdat ze wel eens een voorafspiegeling kunnen
zijn voor wat enkele weken later in Hollywood
te gebeuren staat

CINEMA

TELEVISIE
Trouwe Inspecteur Morse-kijkers zullen
met zo blij zijn te horen dat de laatste serie is
opgenomen, niettegenstaande ze bekroond
werd als beste drama-serie - serie zijnde
diverse alleenstaande afleveringen Hoofdrolspeler John Thaw werd ook nog beste televisieakteur Als beste vervolgserie werd de
schitterende verfilming van de roman van
Angus Wilson Anglo-Saxon Attitudes verkozen die we enkele tijd geleden op Nederland
3 konden volgen en die meer dan 25 jaar lang
moest wachten om te worden verfilmd Het
beste buitenlands televisieprogramma werd
Tosca Deze opera met een enorme rolbezetting, kon worden venwezenlijkt door de samenwerking van maar liefst 107 landen
De prijs voor de beste nieuws- of aktualiteitsreportage ging naar de ploeg die de
Sen/ische gevangenkampen het eerst ontdekte en hiermee de wreedheden in Bosnië
een gelaat gaf Joanna Lumley was de beste
actrice in de lichte ontspanning, met een rol
in Absolutely Fabulous van Jennifer Saudners, een zo tipisch Brits produkte dat het

Michael Tomkin kreeg de prijs voor het
beste scenario voor de film The Player van
Robert Altman Deze laatste kreeg ook de
David Lean-Award als beste regisseur De
beste onginele filmmuziek kwam uit Australië
met de dansfilm Strictly Ballroom De Sir
Alexander Korda-Award voor de beste door
een Brit geproduceerde en geregisseerde
film ging naar Neil Jordan en zijn producent,
voor The Crying Game, een film die we bij de
Oscaruitreiking nog wel zullen tegenkomen
Net zoals Howards End, de Ivory-Merchant
produktie die Emma Thompson de beste
hoofdrol gaf, en die als beste film van het jaar
werd verkozen, boven Unforgiven, The Player, Strictly Ballroom en The Crying Game
Gene Hackman speelde de beste bijrol in
Unforgiven en Miranda Richardson in Damage, terwijl de beste film met in de Engelse taal
maar in het Kantonees is en Raise the Red
Lantern heet
Het op handen zijnde verschijnen van Chaplin krijgt een stootje door de prijs van de
beste akteur voor Robert Downey Jr en
Kenneth Branagh, het nauwelijks volwassen
monstre sacré van de Britse film- en teaterindustrie, kreeg voor zijn biezondere bijdrage
aan de Britse film de Michael Balcon Award,
terwijl de speciale prijs terecht naar aktrice
Maggie Smith ging, die haar bedanking
beëindigde met de woorden „En ik heb om
deze prijs te krijgen nooit mijn kleren hoeven
uit te trekken of met mitrailleurs rond te
hollen'
En nu maar wachten op de Oscars
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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Aalst en Daens
Begin volgende week welen we of de film Daens
in Hollywood al dan mei mei een Osear is
bekroond Hoe gaal het er bij zo n Oscar
nominatie aan toe'' Wie is regisseur Stijn Coninx''
En een portret \an Aalst, de stad van priester
Daens honderd jaar na het drama
Aalst en Daens, deze week in Knack

Zwart op wit
De regenng staat voor het moment van de
waarheid De begrotingskontrole is afgerond en ze
moet werk maken van een werkgelegenheidsbeleid De VLD van haar kant moet op haar
kongres van volgend weekend zwart op wil tot
partijstaluten komen Berichten uit de
achtergrond deze week in Knack

Vijf keer Antwerpen'93
De Bourla Michel Uytterhoeven en de
podiumkunsten Wal is er van de dans'Een
interview met komponisl Boudewijn Buckinx
Paul Van Oslaijens Bezette Stad En een foto
dokument De start van Antwerpen 93 in
vijfvoud, deze week in Knack

ON26 RSPoüTen^

De ban van de ring
Boksers hebben op vrouwen altijd een speciaal
effeU gehad Wal is het dal hen zo aantrekt' De
gespierde torso s hel imago van v inhteit, de
gekontroleerde agressie of gewoon de pnjzenpot'
Het antwoord deze week in het speciaal
mannennummervan Weekend Knack

En verder
• Op zoek naar gestolen kunstwerken •
Toenemende studentenarbeid • Kweekreaktoren
kunnen radioakliet afval verwerken • Hel Duitse
solidanlcilspakt • De Franse verkiezingen • De
opperbevelhebber van hel Sloveense leger over de
Joegoslavische oorlog • Hel wereldkampioen
schap veldlopen

3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK (64 pag.)
ELKEWOENSDAXi
TE KOOP
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MENGELWERK
1

HERSENBREKER

3

OPGAVE 171

•

7

HORIZONTAAL
1
4
9
11
12
15
16
17
19
20
21

Brandbaar spul voor doe-het-zelvers (4)
Die walm maakt benauwd (5)
Défilé van uitblinkers (13)
Groep muzikale volksvertegenwoordigers (11)
Met twee handen iets ontsluiten (11)
Dit moet op veilig staan (4)
Vliegend is het een kledingstuk (4)
Energie (3)
Te hoogi (4)
Al bij 't begin van een tenniswedstrijd
krijg je meer loon (6)
Hoeve, ver van hier (5)

e
9
10

13

2 Dit werktuig wordt gehanteerd door een
man voor wie wielrenners schnk 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 scheldwoord (6)
10 Een meisje voor een hoop geld verandert
daardoor in een jongen (5)

OPLOSSING OPGAVE 159

•

4

^H •

• ^

•

• m^

11

15

18

13 Mensen die zich erg voornaam vinden
(5)
14 Hard (7)

SATERDAG

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

Franse socialisten gaan af
PSsssss...

De Vlaamse Kust, ge kunt ze..
*
Waalse PS:
kompromisselijk vertoon
•

l.v.m. de kust geeft
de VU geen duinbreed toe

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

Antwerpen '93:
bezette Jordaensoever
Na Daensisme het
Jordaensisme

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 171 ten
laatste maandag 29 maart op de redaktie: Barrikadenplein 12, 1000
Brussel.
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Horizontaal: 2 vagebond, 5 ontduiken , 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 veelzeggend , 8 eenstemmig ,10 la, 11 kopij,
13 tegoed, 15 wijd

Rechtzetting: in het het raster van
opgave 170 slopen twee foutjes: 15
vertikaal moet éen vakje naar rechts
en bij 4 horizontaai moet het lijntje
van het derde vakje bovenaan doorgetrokken worden. Onze verontschuldigingen voor deze vergissingen.

5

14

16

VERTIKAAL

2

Hooligans verdienen
strafschop onder hun kont
PS op Mitterandje
van de afgrond

AHASVERUS
„4 miljard boeten niet betaald",
las Ahasverus
Amaystadt I
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Uitslag PS niet tegen
alle eko-logika I

UIT DE REGIO
ONTMOETINGSDAG VU-VROUWEN:

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Het partijbestuur van de Volksunie besprak tijdens haar vergadering van maandag 22 maart 1993
de politieke toestand. Na afloop werd volgende
mededeling verspreid:
De politieke toestand is ernstig. Net nu de federalisering van België een beslissende wending neemt
en de enorme begrotingsproblemen geen verder
getalm dulden, zijn tiet opvoeren van partijpolitieke
spelletjes en ideologische schijnmaneuvers uit den
boze. Wie vandaag het land in een politieke krisis wil
storten, draagt een onwaarschijnlijke verantwoordelijkheid. Het niet stemmen van de onderhandelde
Sirit-Michieisal<l<oorden dreigt het verder samenleven van Vlamingen en Walen ernstig te verstoren.
Het niet onmiddellijk doorvoeren van een ernstige
begrotingsinspanning vandaag zal de Vlaamse én
de Waalse belastingbetaler morgen zuur opbreken.
Wie nu een krisis uitlokt is /af en zorgt voor minstens
100 miljard extra te nemen maatregelen tegen eind
dit jaar!
Het is voor de VU duidelijk dat vandaag een
ernstige sanenngsoperatie moet doorgevoerd worden. Niet omdat we koele cijferaars zijn, maar
omdat het begrotingstekort een enorme avereclitse
herverdeling betekent, omdat het de ruimte ontneemt aan de overheid om de nieuwe maatschappelijke problemen aan te pakken én omdat we de
Europese trein niet mogen missen.

Het tekort voor de gezamenlijke penode 19931994 van 120 miljard frank moet weggewerkt worden. Het is een illusie te geloven dat dit nog kan
door bespanngen alleen. Zelfs met wanneer men
zwaar het mes in de Sociale Zekerheid zou zetten.
Ook de Waalse socialisten moeten beseffen dat
een globale maatregel vandaag onvermijdelijk is.
Daaraan zijn echter volgende voonwaarden verbonden :
- alle maatschappelijke groepen moeten hun
verantwoordelijkheid opnemen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De VU wil
daarom dat door een 'belasting op uiterlijke tekenen
van welstand de kapitaalkrachtige groepen een
duidelijke en voor iedereen herkenbare bijdrage tot
de saneringsoperatie leveren.
- gezien de periode van recessie en stijgende
werkloosheid mogen de arbeidskosten zeker niet
verhoogd worden
- het blijft verbijsterend hoe in tijden van budgettaire nood de verzuilde strukturen onnodig geld
opslokken. Bij de ontwerpbegroting '93, voorgesteld in augustus II., werden de administratiekosten
voor de ziekenfondsen nog maar eens met 5% (2
miljard!) verhoogd!
- onnodige uitgaven, zoals de 700 miljoen voor
een nieuwe kazerne in Aat moeten onmiddellijk
geschrapt worden.

GROEN IERLAND, GOUDEN HART
Ierland. Dat eiland aan de wetsgrens van Europa,
de laatste stapsteen naar de overkant van de
Atlantische Oceaan. Vele Vlamingen dragen Ierland
in hun hart. Dat is met verwonderlijk. Tussen het
Ierse en het Vlaamse volk lopen een aantal paralellen die de geschiedenis tekenden: onderdrukking,
honger, ellende, groeiend zelfbewustzijn, onafhankelijksstreven... Vele katolieke leren kwamen naar
het katolieke Vlaanderen. Vele Vlamingen vonden
na w o n een gastvrij onthaal in Eire.
Tot 4 apnl loopt in de knpte van het Hof van
Ryhove, Onderstraat 22 in Gent, de tentoonstelling
Groen Ierland, Gouden Hart. Deze ekspositie is een
initiatief van het Rodenbachfonds 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. Vandeveldestraat 68,
9000 Gent, 091/23.77.42 De tentoonstelling is alle
dagen open van 10 tot 17uur, 's maandags gesloten.

RONDREIZEND
Ook het Rodenbachfonds van West-Vlaanderen
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
Westvlamingen maken bovendien van die gelegenheid 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.
Tal van infostanden verschaffen kennis en informatie over de kuituur, de geschiedeins en de
gastronomie van Ierland. De Middelkerkse groep
Aran brengt Ierse muziek en er wordt een onven/alste Ierse maaltijd aangeboden met Irish Stew en Irish
Coffee toe, de aanwezige leren krijgen Vlaamse
stoofkarbonaden met appelmoes. Natuurlijk zullen
Guiness en Irish Baileys die dag rijkelijk vloeien.
Deelnemen kost 600 fr. per persoon, vooraf inschrijven IS echter noodzakelijk. Geïnteresseerden worden verzocht voor 8 april te telefoneren naar het
provinciaal sekretanaat van het Rodenbachfonds
op het nummer 059/50.84.80. Het bedrag van 600
frank kan gestort worden op rekeningnummer 384026305-31 met vermelding „Ierse dag". Op 8 mei
ontvangt u aan de ingang de nodige bonnen.
Ook voor deze aktiviteit werd beroep gedaan op
gulle sponsors: Kerrygold, RMT, Sovedi (Irish Baileys), Helquip (Ierse produkten), Petra Tours en het
Vormingscentrum Veurne.
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1994: DOORBRAAK
VAN DE VROUW
IN DE POLITIEK?
Naar jaariijkse gewoonte wordt u vnendelijk uitgenodigd op de nationale kaderdag van de VUvrouwen. De bijeenkomst heeft dit jaar plaats op
zaterdag 24 april in het Kultureel Centrum van
Heusden-Zolder. Partijbestuurslid en schepen Simone Janssens-Vanoppen is uw gastvrouw.
Het tema van de ontmoetingsdag - Vrouw &
Politiek - biedt zonder enige twijfel tal van praktische en onmiddelijke aanknopingspunten bij de
dagelijkse ervaring.

PROGRAMMA
Voormiddag
10.30u: ontvangst deelnemers (koffie)
11u. tot 12u : toelichtng over het Netwerk voor
gemeentelijke Kansenbeleid en het wetsvoorstel Smet-Tobback door Sabine de
Bethune, koördinator van het Europees
Netweri< Vrouwen en Besluitvorming.
Ervaringen en reakties hierop door Nelly
Maes, senator en - schepen in SintNiklaas.
12.30u: middagmaal
Namiddag
14u.:
gesprek met vrouwelijke VU-mandatarissen rond de verkiezingen van 1994: Europese, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen.
Besluiten en resoluties.
15.30u;

slottoespraak door Annemie Van de Casteele, ondervoorzitter van de Volksunie.

PRAKTISCH
Inschrijven is gewenst. De deelname aan het
middagmaal bedraagt 200 fr.
U vindt het Kultureel Centrum van HeusdenZolder in de Dekenstraat 40 in Zolder. Tel.;
011/53.33.15
Voor meer informatie belt u naar Greet Sels op het
Barrikadenplein, tel.: 02/219.49.30.

In een volgend nummer besteden we uitgebreider aandacht aan het lerland-Vlaanderenprojekt van
het Rodenbachfonds.

KENT U EEN IER VAN HIER?
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-Vlaanderen,
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.
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v u STUURT HAACHTS MILIEUBELEIDSPLAN BIJ

BRABANT
MAART
27 BEERSEL: Kaas- en Bieravond vanaf 19u in de
Gemeentelijke Feestzaal te Beersel Org VUGroot-Beersel
27 LEMBEEK: 17de Haantjeskermis vanaf 17u 30
in zaal De Knng, Stevens de Waelplaats te Lembeek Ook op 28/3 vanaf 11 u 30 Org VU-Lembeek
27 ITTERBEEK: Breugelfeest in de Parochiezaal,
Blankenstraat/Herdebeekstraat te St Anna-Pede,
Vanaf 18u Ook op 28/3 vanaf 11u 30 Org VUItterbeek
31 LENNIK: Info-avond over „Oude Geneesmidde
len" Om 20u in Huize Zwartenbroek, Zw/artenbroekstraat27 Info 02/532 14 41 - M Van Kerckhoven) Org Pajottenlands Jongerencentrum
APRIL
2 ASSE: Jaarlijks etentje Vanaf 19u in de Toverfluit, Gemeenteplein 25 te Asse Keuze uit 3 voorgerechten, 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, M
Schouckens In CC De Merselborre, om 20u Org
De Vrede-Vlezenbeek
4 VLEZENBEEK: Lentewandeling naar de water
molen van Pede (rondleiding door molenaar) Ver
trekom14u op het gemeenteplein Org De Vrede
Vlezenbeek
18 DIEGEM: Jaarlijks Spagetti festijn Vanaf 12u in
het Gildenhuis Kosterstraat 1 (achter de kerk)
Org VU-Diegem
18 LEUVEN- Deelname met Rodenbachknng-Leuven aan de Borms herdenking te Merksem Vertrek
station Leuven met eigen wagen Info Maurits
Fannes (016/48 08 64)

VU-LEDENFEEST
TE AARSCHOT
Sedert 31 maart 1983 reeds neemt Mark De Groot
het voorzitterschap waar van de Volksunie-afdeling
Aarschot
Om redenen van statutaire aard dient hij dit
mandaat neer te leggen, en diende er door het
afdelingsbestuur een nieuwe voorzitter aangesteld
te worden
Op vrijdag 2 apnl 1993 zullen Mark De Groot en
Dirk Boeckmans hun funkties omruilen Dirk wordt
afdelingsvoorzitter en Mark wordt ondervoorzitter
Deze ,,machtsoverdracht zal gebeuren tijdens
een viering, waarbij met dankbaarheid zal teruggekeken worden naar de 10 jaar voorzitterschap van
Mark, en waarbij uitgekeken wordt naar de intentieverklaring van Dirk
Partijondervoorzitter
Patrik
Vankrunkelsven
brengt ons een boodschap van het Partijbestuur
Het officiële gedeelte wordt gevolgd door een
drink, aangeboden door het afdelingsbestuur
Afspraak op vrijdag 2 april 1993 om 20 uur in de
Parochiezaal van Langdorp (benedenzaal)
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Op de jongste gemeenteraadszitting te Haacht
stelde het schepenkollege het milieubeleidsplan
voor de gemeente voor Dit plan was in een onvolledige versie al eerder eens tjesproken op de Milieuadviesraad, waar het ondanks z'n gebreken toch
een gunstig advies had gekregen

Haacht over een milieuschepen beschikt die met
eens weel te vertellen of en hoeveel lozingsvergunningen er in de gemeente verstrekt zijn In Haacht
worden de milieuklachten met eens sistematisch
geregistreerd De meerderheid beloofde nu wel
beterschap

VU-raadslid Mare Vermylen kelderde het plan
Het wordt nu eens eindelijk tijd dat de gemeente
werk maakt van een informatieverstrekking aan de
bevolking die verder gaat dan de berichten in het
reklameblaadje '( Klokske, vindt Vermylen „De
aangekondigde „sensibilizering" van de bevolking
via dit reklameblaadje is volstrekt onvoldoende",
aldus Vermylen, die nog eens aandrong op een
deftig gemeentelijk informatieblad
Kritiek leverde Vermylen ook op het uitblijven van
plannen om de milieuboksen voor klem gevaarlijk
afval (kga) te bedelen bij de bevolking Van een
planning om dit afval naderhand ook op te halen is
al evenmin sprake Vermylen hekelde verder dat

Het optimalizatieplan van de gemeente Haacht
kreeg van Vermylen ook al een onvoldoende Dit
plan, dat op de Milieu adviesraad met eens ter
beschikking was, is een aanfluiting van wat het had
moeten zijn het vertoont tegenspraken met het
milieubeleidsplan, de titels dekken de inhoud met,
cijfer- en andere gegevens (bvb de verenigingen
die papier ophalen) ontbreken
De meerderheid gaf toe dat beide dokumenten
beter hadden gekund De VU-bemerkingen werden
aanvaard De meerderheid beloofde er rekening
mee te houden Zo werd het milieubeleidsplan
alsnog unaniem goedgekeurd
(pdh)

WEST-VLAANDEREN
MAART
26 ROESELARE: Reuze Groentenkaarting Vanaf
18u 30 in Dienstencentrum 't Leeuwke, Hugo Verrieststraat 4 Ook op 27/3 vanaf 17u en op 28/3
vanaf 10u Inleg 40 fr Org Vlanajo-Roeselare
26 BRUGGE: Debat „Hoe met Vlaanderen naar
2002 ' Om 20u in zaal Van Volden, Dumereyplein 1
(Boeverieslraat) Inkom 120 fr, wk 100 fr Org +
info WB-Brugge, P Benoitlaan 57/2
26 STENE: Wijkraad in De Vlasschaard, Oudstrijdersplein Stene-dorp F Becuwe geeft uitleg over
de klassering van Stene-dorp Om 20u Org VUStene
27 NIEUWPOORT: Gezellig samenzijn in Restaurant De Bliek, Kinderlaan 20, om 19u30 Aperitief,
hutsepot en koffie met gebak aan 600 fr Inschrijving
en organisatie bij VU-Nieuwpoort
27 IZEGEM: Auditorium Akademie voor Muziek &
Woord, om 20u opvoering van ,,De honden van
het zegekoor", als eerherstel van en aandenken aan
Irma Laplasse Org VSVK i s m VWG-lzegem en
FW-lzegem
27 KORTRIJK: Geleid bezoek aan Doornik Afspraak om 14u 25 aan de ingang van het wandta-

pijtmuseum te Doornik Org FW-Kortrijk
29 WERVIK: Wandeling in Kruiseke Org VWGWervik-Geluwe-Komen
APRIL
3 DE PANNE: Uutkommefeeste Receptie vanaf
19u 30 in feestzaal Gemeenschapshuis, Kerkweg 5
te Adinkerke Gastspreker Bert Anciaux Inschrij
ven bij Noel De Gryse (058/41 44 06) of VU bestuursleden 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 Verrieststraat4 Inkom 80 fr Meebrengen restjes stof,
liefst geel en wit, schaar Org Vlanajo-West-Flandna
15 KORTRIJK: Voordracht door dhr De Feyter
(afg beheerder VEV) over „Is het Vlaamse bedrijfsleven klaar voor het Europa van de 21e eeuw'''
Om 20u m de KB (Leiestraat 21) Org Hendrik
Brugmans Knng
16 KOEKELARE: Spreekbeurt met Bert Anciaux
Om 20u 30 in zaal Amfora Org VU-Koekelare
17 GISTEL: Viervoetjesfuif in zaal De Reisduif te
Gistel, om 20u Org VU-Gistel-Koekelare

WIJKRAAD IN STENE, TWEEDE UITGAVE
De eerste ,,open wijkraad ' op 26 november 1992
was een sukses Het was duidelijk dat ,,de burger'
bij het beleid wenste betrokken te worden, wilde
horen wat het schepenkollege op zijn wijk, in zijn
buurt wil realiseren Hij wil het ook eens ,,zelf"
zeggen aan al die heren

Omdat WIJ de openbaarheid van bestuur hoog in
het vaandel voeren, hebben wij besloten een Tweede Open Wijkraad te houden en dit op vrijdag 26
maart om 20u in De Vlasschaard, Oudstrijdersplein
te Stene dorp

Ondertussen gebeurde er veel te Stene de
procedure voor de bescherming van Stene dorp als
dorpsgezicht werd opgestart Sommigen vonden
het nodig allerlei roddels en valse berichten te
verspreiden Men ging zelfs tot in Mariakerke en

Als speciale gast zal dhr F Becuwe, attache bij
minister J Sauwens, uitleg komen geven over de
betekenis en de gevolgen van de klassering van
Stene-dorp, hij zal al de vragen van eigenaars en
bewoners over dit onderwerp beantwoorden
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Raversijde met protestlijsten rond
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PROTEST TEGEN PECQ-ARMENTIERES

„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

„DE HONDEN..."
IN IZEGEM
Het stuk van Mark De Bie De honden in het
zegekoor, 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
tw/eede plaats een scherpe aanklacht tegen de
repressie, in het biezonder tegen de terechtstelling
van Irma Laplasse, van wie achteraf bew/ezen 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, Stationsstraat 33 (tel 30 00 24) waar ook kaarten te
verkrijgen zijn
(e.v.)

ADVERTENTIE

STAD IZEGEM
Openstaande betrekking
A D M I N I S T R A T I E ETIZ
Aanwerving van een kierk-typist,
voorbehouden
aan
minder-valide
kandidaten.
De aanvragen op het speciaal daartoe
bestemd inschrijvingsformulier, vergezeld van een afschrift van de vereiste
bekwaamheidsgetuigschriften en attesten, moeten bij een ter post aangetekend schrijven, ten laatste op 19 apnl
1993 aan het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem toegestuurd worden.
De aanwen/ingsvoonwaarden, het inschnjvmgsformulier en alle nuttige inlichtingen kunnen bekomen woorden op
de personeelsdienst van het Stadhuis,
Korenmarkt 10 te 8870 Izegem

Volksunie Wervik-Geluwe en het VU-arrondissement leper publiceerden volgende mededeling
n a V de beslissing de weg Pecq-Armentieres toch
te venwezenlijken
Uitgerekend in een tijd van recessie waarbij
duizenden mensen hun job verliezen, het aantal
werklozen aangroeit, bedrijven sluiten en afslanken
presteert minister Kelchtermans het om 750 miljoen
Vlaams geld te investeren in een Waals prestigeprojekt, door de Walen gekoppeld aan de afwerking
van een stukje A17 ook al op Waals grondgebied i
Eens te meer kunnen wij vaststellen hoe een Vlaams
CVP-minister door de knieën gaat voor deze pure
Waalse chantage Kelchtermans die al een beleid
voert dat haaks staat op dat van zijn voorganger
Johan Sauwens presteert het om na enkele maanden zijn beleidsopties in te slikken Met veel persvertoon werd een moratorium ingesteld van minstens 5 jaar voor de aanleg van nieuwe wegen,
omdat er nu al geen geld is voor het onderhoud van
het bestaande wegennet en de aanleg van fietspaden Zo ook wordt het protokol IV m deLeiewerken
en de westelijke ring rond Kortrijk met nageleefd en
op de helling gezet De kredieten in 1991 door
minister Johan Sauwens, ingeschreven voor het
aanleggen van fietspaden tussen Wen/ik en Kruise-

ke werden ook verdaagd Heel wat Vlaamse projekten ondergaan nu de hakbijl om dit Waals en
nutteloos prestigeprojekt te kunnen realiseren Niet
de belangengroepen maar wel de belastingbetalers
zullen deze 750 miljoen moeten ophoesten, die na
het MER- en LER-rapport ruim het miljard zullen
overstijgen om de schadelijke gevolgen ongedaan
te maken Het dossien/erloop van dit scha(n)delijk
akkoord afgesloten boven de hoofden heen van de
Wervikse bevolking en waarbij alle middelen en
belangengroepen werden aangewend om dit akkoord er door te krijgen, is een beschamend voorbeeld van openbaarheid van bestuur en gemeentelijke autonomie
Nu de kogel door de kerk is zijn de dwarse
aansluitingswegen dwars door Wen/ik ook al in
planning De plannenmakers argumenteren dat de
aanleg ervan nu moet gezien worden in de Europese kontekst, d w z noodzakelijk voor de uitbouw
van de metropool Rijsel zodat gans ZuidwestVlaanderen op een efficiënte manier kan worden
leeggezogen
En dan te bedenken dat er voor de meer dan
dringende en noodzakelijke tewerkstellingsprojekten amper 500 miljoen voor gans Vlaanderen wordt
uitgetrokken, eind '93'

ANTWERPEN
MAART
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, vrienden 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 StMane,
Omgangstraat 41, Mariekerke Org
Vlaamse
Knng
26 BOECHOUT: Jaarlijks VU-ledenfeest in de feestzaal 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
Hof ter Delft, Laar 42 te Ekeren, om 12u 30 Inschnjvingen tel 03/238 82 08 en door storting van 1 500
fr op rek nr 402-9088941 -38 van de Coremansknng
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 Golden Sixties (50-60-jaren) Zaal St Lambertus-Eindhout
27 BERLAAR: Bal van VU-Berlaar in zaal Familia
Iedereen welkom vanaf 21 u Inkomkaarten aan 100

fr bij bestuursleden of Huize Het Wad, Liersesteenweg 236, bij Walter Luyten (03/482 11 93
27 EDEGEM: Kom, Zing met mij 11de Volkszangavond van Edegem in zaal Elzenhof, Kerkplein Elsdonk M m V Vera Versieck, Jos Van der Veken,
Basilicakoor, De Vagebondjes en Gust Teugels Om
20u
Kaartenverkoop
Roos
Stoffelen
(03/440 09 38) Org VNSE
27 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360 Aanvang 20u Deelname 100 fr p p Inschrijving ter plaatse Iedereen welkom
31 KAPELLEN: Studie-avond „Vrouw en ekologie,
milieuvnendelijk huishouden" Om 20u in KC Kasteel van Schoten Org FW
31 WILRIJK: Schepen Gerard Bergers over het
totstandkomen van de nieuwe meerderheid in Antwerpen Om 20u 30 in Zaal De Kern Org VU-afd
Berchem en Wilrijk
APRIL
3 WOMMELGEM: 10de Plantenruildag te Wommelgem In de Kastanjelaan 4 bij Sonja HerboschMaldoy, met raadgeving door Walter Wessels Iedereen welkom Meer info 03/353 68 94 Org
FW-Wommelgem
16 ZWIJNDRECHT: Voorstelling van de film „Stalingrad" in cinama Rubens, om 20u Toegangsprijs
125 fr Org VOS en Vlaamse Knng Scheldemeeuw

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

ciskuskerk voorganger e h P Dhaens (St Niklaas) , homilie e h W Corsmit (Antwerpen), muzikale omlijsting SMF-Scheldekoor Antwerpen, lektoren Walda van Onckelen en Hans Bogaert

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

12u 45 optocht naar het gemeentelijk kerkhof
(Van Heubeeckstr) met bloemenhulde en bezinningstoespraak aan het graf van Dr Borms Woordvoerder IS dhr Peter de Roover, voorzitter W B

11 u 45 plechtige herdenkingsmis in de St Fran-

BDAC
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KOM, ZING MET MIJ...
ROUW IN SCHILDE
Vrijdags ontdekte ik toevallig zijn naam in de krant
bij de „blijvers", 's maandags zat het doodsbencht
in de bus Jos Renders, ex-schepen van Schilde,
was op zondag 7 maart overleden
Jos was nog een van de weinige echte Schildena
ren Hij had geen hoge diploma's, maar had gezond
verstand en was een bekwaam schrijnwerker We
leerden Jos kennen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964, toen we samen met hem op de lijst
stonden Als maker van verkiezingsborden, als
vouwer van blaadjes, enz maakte hij zich verdienstelijk Zes jaar zaten we met hem samen in de
gemeenteraad, waarvan drie jaar als schepen in het
kollege
Aan Schildehof had hij zijn hart verpand en daar
heeft hij uren doorgebracht De oranjene heeft hij
met eigen handen mee terug opgebouwd en van
het verval gered
Vele vnenden van de VU en van de VWG waren
op zijn begrafenis aanwezig
Het bestuur van de VU-afdeling en de fraktie in de
gemeenteraad betuigen hun innige deelneming aan
zijn vrouw Julia en aan zijn kinderen
Toon Claessens

ARENDONK HELPT
KOERDISTAN:
E DOET MEE ?
De Golfoorlog ligt reeds een tijd achter ons De
media besteden steeds minder aandacht aan het
Koerdische probleem
De Arendonkse VU-afdeling, onder impuls van
gemeenteraadslid Herman Hermans en VU voorzitter Jan Boulliard, is de oproep van het Vlaams
Internationaal Centrum (voor enkele weken in WIJ)
echter met vergeten Zoals de voorgaande jaren
houdt deze VU-afdeling ook nu weer een ophaling
van gebruikte kleding Datum van de aktie 3 apnl
eerstkomende
Na ophaling van de kleding wordt deze verkocht
Met de opbrengst (gehoopt wordt op 150 000 fr)
participeert de VU van Arendonk in het projekt van
het VIC in Koerdistan
Het Vlaams Internationaal Centrum wil zo'n 300
woningen bouwen in Iraaks Koerdistan Het heeft
hiervoor een slordige 18 miljoen nodig, betoelaging
inbegrepen Zelf moet voor goed wer milpen ge
zorgd worden
De Arendonkse Volksunie wil op deze manier de
volksnationale solidariteit konkreet gestalte geven
Welke afdeling doet hen na en steunt daarmee
het projekt van het VIC •? De Arendonkse initiatiefnemer Herman Hermans parafraseert de woorden van
onze algemene voorzitter ,,Kijk, Stijn, soms kan je
er enorm plezier aan beleven om zomaar iets voor
andere mensen te doen"
Wie er hetzelfde over denkt, gelieve kontakt op te
nemen met Herman Hermans, Wampenberg 15 te
2370 Arendonk, tel 014/67 00 50 Moet je doen i
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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
zo onven/vacht, op 18 oktober 1992, is ontvallen Julia was de bezielende kracht achter de
vorige tien uitgaven van Kom, zing met mij.
Volgende artiesten en gezelschappen verlenen dit jaar hun medewerking • woordkunstenaar Jos Van der Veken, jeugdkoor De
Vagebondjes, het Basilicakoor uit Edegem,
en de mezzo-sopraan Vera Versieck De
algemene leiding berust zoals steeds bij Gust
Teugels
De 11de volkszangavond Kom, Zing met
mij gaat door in zaal Elzenhof, EdegemElsdonk, op zaterdag 27 maart a s om 20
uur toegangskaarten kosten 200 fr., programmaboek inbegrepen Kaarten zijn te verkrijgen bij Roos Stoffelen, tel 03/440.09 38 of
aan de kassa Voor meer informatie kan u
terecht bij Karel De Gryse op het nummer
03/449 8212

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - Vr geboren 12 10 70, gegradueerde ekonomisch hoger ondenwijs, boekhouden optie fiskaliteit Zoekt werk in de omgeving van
Brussel 0/Ref 910101 Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger 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 ücentiaatm
de psichologie Zoekt werk in de omgeving van
Brussel 0/Ref 920161 Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh
(02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u
- GEZOCHT - Vr geboren 22 10 72 Kwalifikatiegetuigschrift kantoorautomatisering Zoekt werk in
de omgeving van Brussel 0/Ref 920135 Voor
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van
Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u
- GEZOCHT - Vr geboren 14 07 71 Hoger
Sekundair ondenwijs, afdeling personenzorg Zoekt
werk in de omgeving van Brussel, Aalst of Gent
O/Ref 910148 Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger
Etienne
Van
Vaerenbergh
(02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u
- GEZOCHT - Vr geboren 14 01 60 Administratief 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
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VGK 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 kunnen 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 Bouwhistonsch en archeologisch onderzoek Utrecht Dit projekt kombineert 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 deelnameprijs bedraagt 1 500 frank, te storten op
rek 409-8556481-58 Inbegrepen dokumentatiemap, reis, één broodmaaltijd, de bezoeken en gids Het avondmaal is voor eigen
rekening

FW OVER VROUW
EN EKOLOGIE
Voor wie meer wil weten over milieuvnendelijk
huishouden en de verhouding tussen industne en
milieu, organiseert de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen vormingsavonden Voor iedere deelnemer IS er een map met info over de verschillende
milieuorganisaties, ekotips, een literatuurlijst, enz
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 vormingsavond
achteraf is er mogelijkheid tot vraagstelling en
diskussie Inkom 100 fr (map inbegrepen)
Info
FW,
091/23 38 83)

Bennesteeg

2,

9000

Gent

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

UIT DE REGIO

KULTUREEL CENTRUM
IN HERK-DE-STAD
GEOPEND
HERK-DE-STAD - Niet alleen de prominenten,
ministers, senatoren, gedeputeerden en raadsleden
van diverse overheidsniveau's, bestuursleden van
verenigingen, maar ook een afvaardiging van de
bevolking, de jarigen op 19 maart, vi^aren aanwezig
bij de openingsplechtigheid van het Herks Kultureel
Centrum. Schepen van Kuituur senator Laurens
Appeltans noemde het gebouw „een glazen doorkijkstruktuur waar we met respekt voor de anderen
onszelf kunnen ontplooien".
De eerste plannen om het huidige kompleks te
verbouwen dateren al van 1956. Uit de sociologische studie van Yolande Claes in 1972 bleek de
noodzaak van een kulturele infrastruktuur. Deze
studie gaf aanzet om de bouwplannen door te
zetten. De kleurrijke en stijlvolle opening van het
kultureel centrum de Markthallen vrijdag 19 maart
was de kroon op jarenlange streven van senator
Laurens Appeltans om een kultureel centrum te
realiseren. Herk-de-Stad was verenigd in het nieuwe
kultureeel centrum de Markthallen.

HART
De sprekers behandelden in hun toespraken
ongeveer hetzelfde tema. „Een kultuurhuis heeft
een hart nodig dat klopt. Er hoeft geen debat over
het hoe, wanneer en door wie.Duidelijk is dat het
gemeentebestuur dit huis heeft gebouwd voor ieder
van u, zonder onderscheid", aldus senator Appeltans, schepen van Kuituur.
Minister Johan Sauwens, wegens ziekte weerhouden, zei in zijn toespraak, gelezen door zijn
kabinetsmedewerker Luc Robijns: „Het vroegere
hart van de gemeente, het schoolhuis, de school en
het gemeentehuis, nu het kultureel centrum, zal het
kloppend hart van de gemeente blijven".
Burgemeester Steenbergen noemde het centrum
,,een kader waarin alle inwoners zich vnj en kreatief
kunnen bewegen". De voorzitter van de kultuurraad
vond het belanrijk dat „allen zich in dit centrum
kunnen thuis voelen en dat het de vertaling is van
pluriformiteit". Minister Kelchtermans noemde het
centrum ,,een leefruimte waar, zoals bij iedereen
thuis, vrienden komen en boeken in de boekenkast
uitgestald zijn, waar aktief kuituur beoefend wordt".

Schepen van Kuituur Appeltans noemde het kultureel centrum „een huis voor Iedereen".

De plechtigheid werd omkaderd door pianomuziek, gebracht Jo Cools. De bindteksten werden
verzorgd door Reinhilde Raskin.

MAART
26 EIGENBILZEN: Debatavond met Bert Anciaux.
Moderator is Jos Bouveroux. Om 20u. in Zaal
Hartenberg. Org.; VU-Eigenbilzen.
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.: VUBe ringen.
28 LUMMEN: Gezellig etentje vanaf 11u.30 in
Parochiezaal Thiewinkel. Org.: RUIM. Info. Willy
Putzeijs (013/52.18.97).

Na twintig jaar plannen is de opening van de Markthallen het begin van een nieuw Herks
kultureel tijdperk.
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DE HONDEN IN AALTER
MAART
26 AALST: Debatavond over het St.Michielsakkoord met gastspreker Hugo Schiltz. In De Weri
(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 + dessert" (450 fr., kind 250fr.).Org.:
VU-arr. Oudenaarde
APRIL
1 GENT: Filmvertoning „La Double Vie de Véronlque", om 20u in aud. B, Blandijnberg 2. Inkom 50
fr, VUJO-leden gratis. Org : VUJO-RUG

6 NINOVE: Paasfeest in Berg en Dal, Brusselstraat
Ninove, om 12u. Org.: VWG-NInove.
12 AALST: Uitstap naar Voeren. Vertrek met bus
aan Station-Aalst om 7u.45 stipt. Volw. 450fr., kind
350 fr. (alles inbegr.: koffie, middagmaal, bus, gids,
enz.). Inschrijven bij mevr. Joris Vonck
(053/78.96.44). Org.: FW-Aalst.
17 SINT-AMANDSBERG: Lentefeest VU-St.Amandsberg. Breugelbuffet aan 350 fr./persoon. Om
20u. in zaal 't Meuleken, Antw.stwg 547 (ingang zaal
Lijnmolenstraat 18). Inschrijven voor 15/4 bij Herman (51.50.08). Gastspreker: Koen Baert.

De Vlaamse Vriendenkring en de nieuwe Aalterse
VWG-afdeling organiseren op vrijdag 23 april om
20u. de teatervoorstelling De Honden in het Zegekoor van 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.

17 EEKLO: 30 jaar VU-EekIo met banket en balavond in feestzaal Sparrenhof, Brugsestwg 183, om
19u. Gastspreker- Annemie Vandecasteele. Deelname: 750 fr.; -12j.: 400 fr. Inschrijven bij K. Van
Hoorebeke (091/77.21.82).
19 NINOVE: Bezoek aan Parlement en nadien
bezoek aan bezienswaardigheden van Brussel. Vertrek met bus aan St.Theresiakerk om 8u.45. Org.:
VWG-NInove.

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.

ADVERTENTIE

GOEDE RAAD MOET U
NIET TE SNEL
WEGGOOIEN. ZEKER
NIET ALS HET
OVER AFVAL GAAT

Beslissen over de inzameling en
verwerking

van

huishoudelijk

en ambachtelijk afval is geen zaak waar u licht over heen

gaat. VLAR. Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie n.v..

wil mee selectieve inzamelingen opzetten en oplossingen

zoeken voor de recuperatie en verwerking van het ingezameld
afval. U wil graag meer informatie?
Kom dan zeker langs op onze stand
1536. Hall 1. tijdens Flanders
Technology 1993. We zijn er van

overtuigd dat we samen het afval op een doelmatige

en ecologisch verantwoorde manier kunnen aanpakken.

S A M E N P A K K E N WE H E T A F V A L A A N

vï

L A R

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR AFVALRECUPERATIE n.v.

Radiatorenstraat 51 • 1800 Vilvoorde • Ü2/252.55.A0
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

(Uéêc^es^

Vlaams
Ontmoetingscentrum

ismmmM

^ De Gulden Spoor

^,0H<Éömdni 3ms(y^'<^'^

rechtover uitgang parking

ZitpKialscn Iccstzn;il vooi 100 personen
Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - loerlstenmenu 295 tr.

't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

Adverteren in WIJ
rendeert

Banketbakkerij

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

^ Ca^é '=^m^ 9ioteC ^
— Camfaftiwus —
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

LMinrWk_

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
— specialtelten bruitoften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bi) vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

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

Hostellerie

yettttg
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

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

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room
Een gastronumsiLh kcimpl(.ks gtltgen i)p impi.r !•> mm \an ÜL kusi slcli U ctn zee voor van kalmlgL
komfort keuken rusl rusliek Ln romantiek
WIJ bieden U

14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 715 fr tol UiOO fr
- Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers ) mei uitgebreid ontbijt 2400 fr
Eveneens pension en halt pension mogelijkheden
Week end verblijf en gastronomische weekends
STMINARIEMOGELIJKHEDFN
conferentiezaal mei alle nodige multifunctionele tpparaluur
Voor jri!is mlorm iiiep ikkel nopens on/e mogelijkheden

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem

tel 058/288 07 fax 058/289 381

d o m u s - uioningen
Ruwbouw of sleutelklaar!
pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09
Met traditionele
« VAN DEN BRANDEN » kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uw eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

.?/

lïv.

BON
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VOOR INLICHTINGEN
(OPSTUREN A.U.B.)

NAAM:
ADRES:
TEL:
BOUWGROND TE:
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen).

