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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Adverteren in WIJ 

rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
V 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloertiekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 

PVBA 
J . BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst)ergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
s. 050/35 74 04 > 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouw/ersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 1S8 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

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

drukkerij 

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

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

SCHOENEN 

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

DOCHSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
R O M H O V 

AMBIORIX 

BAMA 
lOdQira 

adidas 
C3UIVTA 

Docksides 

(tjabor) 
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diadora 
MEPHISTO 
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SERAGO 

SEBAGO 
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26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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EERST DIT 

HET WEEFSEL WORDT DUN 

T
WEE onderwerpen beheersen dezer dagen het 
politieke gebeuren de politieke krisis binnen de 
federale regering en de pogingen van het VLD-
kongres om parlementaire mandaten onverenig
baar te maken met bestuursmandaten van vak-, 
zieken- en andere bonden 

Van deze onverenigbaarheid plicht maken is een 
goede zaak die wij toejuichen, dat zij bij ware 
liberalen tegenwind zou veroorzaken lag in de 
verwachtingen Dat de VLD-top zo vlug zou plooien 
voor ZIJ die belangenvermenging met kunnen laten 

en uitzondenngen inbouwde is je reinste politiek a ia carte De 
VLD gaf reeds een staaltje van deze schijn-vernieuwing ten 
beste in haar jongste programma van Librado waar het al 
ontzuiling klonk wat de klok sloeg maar die besloten werd met 
een reportage over Liberale mutualistische jongeren Van 
ontzuiling gesproken 

Nog maar eens wordt duidelijk hoe stevig de tentakels van 
zuilen politieke partijen om het lijf zitten en hoe moeilijk het is, 
onmogelijk zelfs, er van af te geraken i De Volksunie, die 
steeds elke vermenging tussen partij en belangengroepen 
heeft afgewezen, beseft nu beter dan wie ook welke rijkdom zij 
met het beginsel van de ongebonden
heid in haar programma en traditie 
heeft 

De Vlaams-nationalisten willen met 
nieuwe voorstellen voor een politieke 
etiek nog verder gaan Precies vandaag 
maken zij een rits voorstellen bekend 
om vermenging tussen politiek, belan
gengroepen en zakenwereld te beper
ken en op termijn volledig uit te bannen 
Verder in ons blad leest u een overzicht 
van de maatregelen, zij zijn radikaal 

Tal van financiële stromen lopen in 
de schemerzone van het politieke be
drijf, sommige kunnen geoorloofd lijken 
omdat ZIJ zich beperken tot ,,een ge
past telefoontje", andere nemen onvoorstelbare afmetingen 
aan , allen zijn echter principieel onaanvaardbaar, illegaal en 
dus strafbaar Ze allemaal en helemaal uitbannen is wellicht 
onmogelijk, ook met met de nodige kontrolemekamsmen en 
de verplichte openbaarheid die de VU voorstelt Het zijn de 
politici en de partijen zelf die zich een propere handen-politiek 
eigen moeten maken 

Bovendien leidt té lang aan het bestuur zijn te vaak naar 
absolute macht en naar de ziekelijke goesting om nog meer 
macht te veroveren 

Niet toevallig worden in verschillende landen van Europa 
politieke partijen die te lang in het machtscentrum vertoefden 
door financiële schandalen geteisterd Wij willen met zo ver 
gaan om al het odium op socialistische partijen uit te storten 
maar het valt wel op dat zij in tal van EG-landen zwaar in de 
problemen zitten Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland Er zou 
nu zelfs sprake zijn van Nederland, wat een grapjas in Vnj 
Nederland o'p de uitspraak bracht ,,Eindelijk zijn wij nu ook 
een normaal Europees landi" 

Zonder vooruit te lopen op het uitklaren van de PS-
moeilijkheden in Wallonië wijzen tal van tekens ook daar in 
dezelfde nchting 

Het IS dus goed dat er, zoals het VU-voorstel het noemt, een 
,,transparante politikus" komt, dat geweten is welke politikus 
waar en hoe kumuleert, wat en hoeveel hij uit zijn bijkomende 
mandaten puurt Hetzelfde geldt ,,de rijkdom" van de politieke 
partijen, waar zij hun geld halen en waaraan zij het uitgeven 
De gemeenschap mag en moet dat weten Het heeft geen 
enkele zin over demokratie te spreken als dat met zou kunnen, 
het ophouden van de schijn zorgt enkel voor nog meer afkeer 
voor het politieke bedrijf en de mandatarissen Het is met 
overdreven het sukses van uiterst rechtse partijen binnen deze 
afkeer te situeren 

Eerlijkheid in de politiek moet ook uit toespraken en taktiek 
van de partijen klinken Hoe de plotse blanke ridder Verhof-
stadt op het recente VLD-kongres nog steeds het ros van geen 
belastingen durft berijden is toch onvoorstelbaar De VLD-
voorzitter weet beter dan wie ook dat bij saneringen van welke 
aard ook met alleen de overheid moet inleveren maar ook de 
bevolking Wat die laatste groep betreft moet de grootheid van 
de lasten wel op de gepaste schouders gelegd worden Als 
Verhofstadt daar omheen rijdt verzwijgt hij zijn volgelingen de 
waarheid 

Men kan zich ook afvragen wat de federale regeringspartij
en CVP en PS bezield heeft om de 
recente krisis over de begroting uit te 
lokken Beide weten dat zij gedoemd 
zijn om onverbiddelijk te saneren, bei
de durven echter hun ingenomen 
standpunten met verzaken want hun 
imago staat op het spel Wanneer blijkt 
dat ZIJ midden deze week toch tot een 
vergelijk komen zal de publieke opinie 
zich terecht afvragen waarom deze kn-
sis wel nodig was 

Wil de CVP in Vlaanderen verloren 
terrein terugwinnen, wil de PS in Wallo
nië haar geteisterd gelaat oplappen'' 
Moest daarom de goedkeunng van de 
St -Michielsakkoorden in gevaar wor

den gebracht en de koning nog eens ten tonele gevoerd '> 
De houding van de VU mag daarin met dubbelzinnig zijn 

Moet ZIJ als oppositiepartij de val van Dehaene toejuichen of 
ten alle prijze het gemeenschapsakkoord verdedigen "> Dat is 
het dilemma Omdat de gezondmaking van de federale 
financiën uiterst belangrijk is en de uitvoering van St -Michiel 
Vlaamse regering en Vlaams parlement voldoende vleugel
slag moet bezorgen kan haar houding duidelijk zijn Zelfs 
zonder rezultaten inzake de begroting kan St -Michiels ge
stemd worden, maar liever met 

In het geval dat de krisis met opgelost raakt of zich herhaalt 
moet voorkomen worden dat Vlaanderen de dupe van het 
verhaal wordt Als blijkt dat samenleven van Vlamingen en 
Walen binnen een federatie onmogelijk wordt moet, om de 
woorden van voorzitter Anciaux te citeren, alles in het werk 
gesteld worden ,,om de Vlaamse zelfstandigheid desnoods 
eenzijdig tot stand te brengen " 

WIJ hopen dat alle partijen in Vlaanderen én in Wallonië 
beseffen hoe dun het weefsel van de Belgische ,,gemeen
schappelijkheid " IS geworden 

Maurits Van Liedekerke 
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Als we het Antwerps gemeen
teraadslid en WlJ-medewer-
ker Dirk Stappaerts mogen 
geloven betekent Antwerpen 

'93 een regelrechte identiteitsschok. 

10 
trekken. 

12 

De koning benoemde 
premier Dehaene als be
middelaar om zijn eigen 
regering uit het slop te 

De Volksunie heeft een 
rits voorstellen klaar om 
onze parlementaire de-
mokratie te verfijnen. 

j ^ De stemming van het 
I / l Sint-Michielsakkoord be-
I " Y tekent nog niet dat het 

staatshervormingsproces 
zal stilvallen. Heeft Vlaanderen al 
een strategisch plan in huis voor de 
toekomst na Sint-Michiel? 

17 
Thuislozen vind je in elke 
grootstad. Brussel zou er 
enkele duizenden tellen. 

M ƒ ^ De Bouworde bestaat 40 

I ^ 7 pers nam aan een der 
eerste bouwkampen in 

Duitsland deel. 

ƒ ^ ^ Op initiatief van de Finan-
J l I cieel Ekonomische Tijd 

^L^J en de Vlaamse Dienst 
voor Buitenlandse Handel 

leidde Johan Sauwens een delega
tie van Vlaamse ondernemers in 
Ierland. 

ƒ ^ JÊ In de laatste aflevering 
^ J I over de Duitstaligen werpt 
^ I Karel Jansegers een blik 

op hun volksnationale 
strijd in Frankrijk, Italië en Zwitser
land. 

f \ f \ Oe film Daens greep in 
3 ^ Hollywood naast de Os-

^ ^ 'i^M car voor de Beste Buiten
landse Film. Wat niet wil 

zeggen dat de Daensmania in 
Vlaanderen over z'n hoogtepunt is. 
WIJ brengt deze week een overzicht 
van de plechtigheden n.a.v. de 
100ste verjaardag van de stichting 
van de Christene Volkspartij. Verder 
verschenen er twee boeken rond 
Daens, en begon de film te lopen in 
Nederland en Wallonië. WIJ onder
zocht hoe Stijn Coninckx' epos er 
onthaald werd. 

f^ s^ Op Standard moeten de 
^ 1 I spelers inleveren. De 

^J^J voetballers uit onze 
hoogtse afdeling verdie

nen nu eenmaal teveel. 

(omslag AOL) 
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DOORDEWEEKS 

VLD-KONGRES: 
LEUGENS... 

Op haar statutenkongres in Kortrijk liet de 
VLD de gedroomde gelegenheid die de rege-
ringskrisis vormt natuurlijk met onbenut om 
met scherp te schieten naar de federale 
meerderheidspartijen. Een vos verleert zijn 
streken niet, Verhofstadt aarzelde dus niet 
om de grote blauwe trukendoos vol demago
gie te openen. 

De PW - ekskuzeer VLD (dixit PW-
senator Pede) sloeg hard op de bekende 
valse trommels: als zij in de regering stapt, 
komt er geen belastingverhoging, geen kri-
sisbelasting, geen belasting op het kinder
geld, geen indekssprong, wei meer besparin
gen op defensie, en privatizeringen. 

Daarmee ging Verhofstadt straal voorbij 
aan de zakelijke bemerkingen over de sane
ring die gewezen VU-minister van Begroting 
Hugo Schiltz een paar dagen tevoren door 
De Standaard had laten optekenen: „Bespa
ren op de staat kan je niet meer Onze 
eigenlijke overtieidsuitgaven zonder de in
trestlast zijn al van de laagste van Europa." 

Schiltz had nochtans de volksverlakkerij 
van Verhofstadt nog voor hij in Kortrijk de 
tribune beklom al aan de schandpaal gespij
kerd : ,,De sanering zal inderdaad vooral via 
besparingen moeten gebeuren, men moet 
daar dan wei bij zeggen dat die besparingen 
volledig uit inleveringen zullen bestaan. Ver
hofstadt verzwijgt dat laatste. Zijn fiskale stop 
beschouw ik als onhaalbaar" 

Volgens Schiltz is het met de toestand van 
de overheidsfinanciën zo erg gesteld dat 
snoeien in de uitkeringen onvermijdelijk 
wordt. Nieuwe belastingen kunnen in die zin 
nog eerlijker zijn voor de zwaksten in de 
samenleving dan „besparen in de uitgaven". 
Schiltz:,, /n die zin blijft het vanuit de kollekti-
viteit bekeken hetzelfde of je bespaart o1 
nieuwe belastingen invoert: betalen zullen de 
burgers toch, al zal het in beide scenario's 
niet om dezelfde burger gaan." En: „Wie 
vandaag over louter besparingen spreekt, 
weet dat die louter in de uitkeringen zullen 
vallen en dus ook tot inleveringen leiden. 
Bovendien is in welk saneringsscenario ook 
altijd een algemene ekstra inspanning van de 
bevolking nodig. Dat verzwijgen is de men
sen wat wijsmaken." Toch heeft Verhofstadt 
dat op z'n kongres ijverig geprobeerd. Bur
gers overal te lande, wees op uw hoede! 

...EN LEF? 
Overigens dient aangestipt dat de VLD-top 

zeer ver leek te gaan in het doordrukken van 
rigide statuten, onder meer wat betreft de 
kumulregeling voor mandatarissen. Al gauw 
bleken er echter heel wat uitzonderingen 
toegelaten voor de kumul tussen partijfunk-
ties en politieke mandaten (de kritiek van 
Cortois dat de top de bazis wilde opleggen 

De rijkswacht maakte in de nacht van zondag op maandag in de Antwerpse haven een 
einde aan de bezetting van Solvay door aktievoerders van Greenpeace. De direktie van de 
chemiereus raamt de schade van de zes dagen iange bezetting op meerdere miijoenen. 
Greenpeace had de zouttoevoer in de haven gebiokkeerd uit protest tegen de chloorpro-
duktie en de iozing van afvaistoffen door Solvay. De milieu-aktiegroep moet ook een hoge 
dwangsom betaien omdat ze geen gevolg gaf aan het rechterlijk verbod om de 
zouttoevoer te belemmeren. (<oto vum) 

wat ze zelf niet naleefde bleek immers al te 
juist). Als puntje bij paaltje kwam durfde de 
VLD het dus toch niet aan het risiko te lopen 
heel wat liberalen van de oude stempel te 
verliezen. 

Het moet nochtans gezegd: de partij leek 
even bereid te zijn zeer ver te willen gaan. Ze 
leek bereid te investeren in het buitengooien 
van wie in het nieuwe profiel niet past Welis
waar een lukse die een grote partij zich kan 
permitteren. Had de VLD dit gedurfd, dan zou 
ze echt inhoud gegeven hebben aan haar 
slogans. De mandatarissen met beheersfunk-
ties in sociale organizaties (de liberale zie
kenfondsen, vakbond en patroonsorganiza-
ties) voelden zich nu wel even kop van jut, 
maar ze moesten die kop uiteindelijk met op 
het hakblok leggen. 

De VLD volgt dus in haar statuten de 
plotseling blijkbaar populaire strijd tegen de 
zuilen en de belangenvermenging tussen 
zuilen en politiek die de VU destijds op de 
agenda zette, daarin later gevolgd door de 
groenen. Maar op het VLD-kongres bleef heel 
wat ontevredenheid bestaan omdat bindin
gen met multinationals, industrie, kredietin
stellingen of verzekeringen wel door de vin
gers gezien worden. Zo kon Bert Anciaux een 
evaluatie van het kongres besluiten met vol

gende vaststelling: de VLD blijft de woord
voerder van de patroons. 

VUURWERK 
Wie had ooit gedacht dat een mislukt 

vuunwerk door ernstige mensen in verband 
gebracht zou kunnen worden met ekstreem 
rechts? Dat gebeurde nochtans in Antwer
pen, de Europese kulturele hoofdstad van 
'93. De intendant van het spektakel, kersvers 
Bekende Vlaming Eric Antonis, nam het niet 
dat burgemeester Cools luidop zei wat ieder
een dacht en voelde: een diepe ontgooche
ling over het vuurwerk, nochtans een van de 
blikvangers van het programma. 

Toevallig werd dat vuurwerkje (een bougie 
op een boot, titelde de Gazet van Antwerpen) 
in elkaar gestoken door een Fransman. Anto
nis gaf wel toe dat hel een flop was, maar 
waarschuwde Cools dat hij gevaarlijke taal 
sprak. Want volgens de intendant lijkt kritiek 
leveren op iets wat door een vreemdeling 
verknoeid wordt, wel neer te komen op een 
Vlaams Blok-mentaliteit van ,,Eigen volk 
eerst!". 

Is in het Antwerpen van Antonis het aksio-
ma van de multikulturele samenleving heili
ger dan de vrijheid van meningsuiting ? 
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PS VAN DE KAART 
De Fransen hebben ook in de tweede 

ronde van de parlementsverkiezingen de Par
ti Socialiste van de kaart geveegd. De Fran
sen waren de socialisten blijkbaar flink beu, 
ze vallen van 265 zetels op 68 zitjes terug. 
Centrum-rechts beschikt in de Assemblee 
over de grootste meerderheid uit de Franse 
geschiedenis (482 op 577). 

Verscheidene ministers uit de regenng Bé-
régovoy, die dinsdag z'n ontslag aanbood 
aan president Mitterand, verloren hun parle
mentszetel. Dat was bvb. het geval voor de 
minister van Buitenlandse Zaken Roland Du
mas. De Franse kommunisten wisten zich te 
handhaven met 25 zetels. Het ekstreemrecht-
se Front National won 1 zetel bij en bezet er 
nu 2 in de Assemblee. 

Tussen de grote blikvangers werden de 
nationalistische stemmen vergeten. In Korsi-

> a behaalden de nationalisten 20,9%. De 
rechtse lijsten waren er goed voor 50%, de 
linkse haalden 22,2%, het FN 4,4% en de 
groenen 1,9%. De twee top-uitslagen werden 
door de dokters-broers Simeoni behaald in 
hun kiesomschrijving; Edmond vergaarde 
16,2% van destemmen, Max 14,4%. In Frans-
Baskenland, van oudsher een zeer konserva-
tief nest, stegen de nationalistische stemmen 
(de Abertzale) van 5,6% ('88) naar 6,6%. In de 
gemeente Baigorri steeg het stemmenaantal 
tot 14,9%. 

Maandagavond benoemde president Mit
terand de gewezen minister van Staat en 
minister van Financiën Edouard Balladur tot 
eerste minister. Zelf zal Mitterand de funkties 
en plichten die de grondwet hem toever
trouwt blijven uitoefenen. 

KRIJGSHEREN 
De Somalische krijgsheren rond de onder

handelingstafel in de Etiopische hoofdstad 
Addis Abeba hebben een schriftelijk akkoord 
gesloten. De 15 Somalische frakties kwamen 
overeen om een overgangsbewind op poten 
te zetten. Een Nationale Overgangsraad 
moet zich bezig houden met ontwapening en 
hulpverlening aan de hongerende bevolking. 
Deze raad krijgt een mandaat voor twee jaar. 

Het akkoord voorziet ook in een federale 
bestuursvorm. De Overgangsraad wordt ge
vormd door drie afgevaardigden uit de 18 
regio's. Elke regio moet tenminste één vrouw 
sturen. Krijgsheer Aidid, die 10 regio's kontro-
leert, wordt daarin de belangrijkste figuur. De 
ontwapening van de milities zou in 90 dagen 
rond moeten zijn. De Verenigde Naties krij
gen een duidelijker mandaat om hen te 
ontwapenen. De VN mogen ook aktiever 
helpen bij het opzetten van het bestuur. Het is 
nu afwachten of het akkoord van Addis Abe
ba ook op het terrein zal nageleefd worden. 

Bij de opening van Antwerpen Europese Kulturele Hoofdstad '93 had koning Boudewijn 
biezondere beiangsteiling voor het wereidberoemde scliilderij van Jordaans „De koning 
drinirt". De opening van Antwerpen was een sukses. Voorai de optocht van de fanfares 
kon de massa bekoren. Het vuurwerk boven de Schelde daarentegen (zie elders in deze 
rubriek) was een grote ontgoocheling. (foto P. BOISIUS) 

SCOUTS AANGEREDEN 
Vrijdagavond kwamen twee meisjes om 

het leven toen ze samen met een tachtigtal 
andere scouts de Koninklijke Baan in Oosten
de overstaken. Een beschonken bestuurder 
reed er veel te hard, en zag te laat hoe de 
welpen en kabouters van het distrikt Brussel 
de baan overstaken. Gevolg: twee dodelijke 
slachtoffers. 

Pers en kommerciële televisie berichtten in 
dikke koppen over het gebeuren. Een aantal 
kranten voegden bovendien aan het bericht 
een lijstje toe met de ongevallen met dodelij
ke slachtoffers waarbij scouts betrokken wa
ren. De indruk werd gewekt dat jongens en 
meisjes die bij een jeugdbeweging aangeslo
ten zijn om een of andere reden een biezon-

der risiko lopen. Niets wijst echter in die 
richting. Ook in Oostende niet. De begelei
ding van de kinderen in Oostende trof niet de 
minste schuld. 

Waar wel eens vragen over gesteld mogen 
worden, is de houding van de pers bij gelijk
aardige ongevallen. In het holst van de nacht 
(toen rijkswacht en parket al vertrokken wa
ren) kwamen enkele „joernalisten" de 
scoutsleiding om kommentaar bij het ver
schrikkelijke gebeuren vragen. Toen de lei
ding op dat moment niet wou ingaan op de 
vraag van de joernalisten, suggereerde een 
onder hen dat hij dan wel eens zou kunnen 
schrijven dat de leiding bij het ongeval niet 
helemaal vrijuit ging. Dit biezonder grof 
machtsmisbruik werd nog in geen enkele 
krant aangeklaagd. 
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KORTWEG 

• Verschillende hoogwaardigheids
bekleders togen de voorbije week op 
reis. De Vlaamse minister-president 
Van den Brande (CVP) bracht de 
Nederlandse minister-president Lub
bers een bezoekje. Hij ging aan Lub
bers de staatshervorming uitleggen. 
Dankzij het bezoek zou er ook schot 
komen in de Waterverdragen. 
Vlaanderen zal dank zij het internatio
naal verdragsrecht een overeen
komst sluiten met Nederland over het 
Scheldebekken. 

UJos Chabert (CVP), de minister 
van Buitenlandse Betrekkingen van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Ekse-
kutieve, ging op reis naar Jeruzalem. 
Daar voert de PR-man van Brussel In 
het buitenland gesprekken met Pa-
lestijnen en Israëli's. Meer bepaald 
geeft hij hen een inzicht in het Brus
sels geweldloze samenle
vingsmodel, dat „een van de wei
nige funktionerende vormen van sa
menwerking tussen diverse kuituren 
op hetzelfde grondgebied" heet te 
zijn. 

• En tenslotte sprong koningin Beat
rix (NL) op haar paard. Zij bracht een 
bezoek aan herberg De Swaen in 
het Vlaamse Voeren. De koningin at 
er bloedworst met appelstroop, 
stinkkaas en roggebrood, en dronk 
er een glas witte wijn van het huis. 

• Bescheldenheïd siert de groot
sten der aarde. 

• In Wef Belang van Limburg lazen 
we dat de stand van de Vlaamse 
regering op Flanders Technolo
gy '93 gerealizeerd zal worden door 
„het full service marketing- en rekla-
me-adviesbureau Linos Communica
tions van de Limburger Maarten De 
Ceulaer". Deze suksesvolle VLD'er 
was in een vorig leven voorzitter van 
de VU-Bree en perschef bij minister 
Sauwens. 

m Volgens een nieuwe biografie van 
Marilyn Monroe kwam de Ameri
kaanse aktrice niet om het leven door 
zelfmoord of moord, maar door een 
ongeluk. Ze zou van haar huishoud
ster per ongeluk een fatale dosis 
slaapmiddelen gekregen hebben. 

• De Russische president Jeltsin 
overleefde een stemming van het 
Russische Kongres over zijn afzet
ting. 

• Nog voor 1 april zal de staats
schuld de 10.000 miljard frank over
schreden hebben. 

ANTWERPEN 93: 
EEN IDENTITEITSSCHOK? 

Het voorbije weekeinde werd Antwerpen 
93 met veel poeha officieel geopend. Het 
was het startschot van een prestigieuze 
reeks kulturele aktiviteiten allerhande, met 
tal van hoogtepunten de komende weken 
en maanden, en uitlopers tot in december. 

Met onze kultuurmedewerker en ge
meenteraadslid In Antwerpen Dirk Stap-
paerts, die vorige week de uitvoerige bij
drage schreef over de Jacob Jordaens-
tentoonstelllng, maakten we een praatje 
over deze ambitieuze kultuurmaraton. 

• Antwerpen 93, kulturele hoofdstad van 
Europa. Wat betekent - of zou moeten 
betekenen - dit voor Antwerpen en voor 
Vlaanderen ? 

„Een regelrechte identlteitsschok! Een be
wust heraanknopen bij het eigen verleden. 
Hopelijk het startsein voor een positieve her
oriëntatie van onze hele Antwerpse situatie 
op diverse vlakken. Op het terrein van de 
ekonomie, industrie, haven, kuituur, politiek, 
demokratische deontologie, enz. Ook Ant-
werpen lijdt vooralsnog te veel aan de flamin-
gantische ziekte van krltlkastehj en klaaglijk 
doemdenken. Laten we eens opnieuw kijken 
naar wat we werkelijk goed kunnen, naar de 
terreinen waarop we goed zijn. Hoe dan ook 
ven/uit Antwerpen als grootste stad van 
Vlaanderen nu eenmaal een signaalfunktle 
voor onze Nederlandstalige gemmeenschap. 
Het Is en blijft In eerste instantie het brede 
gamma van de kuituur, waarin en waarmee 
Vlaanderen aan de wereld zijn grootheid en 
Identiteit kan tonen. Zo'n programma konkre-
tiseren is de aktuele rol van Antwerpen 93. Nu 
Vlaanderen ook politiek zijn onafhankelijk
heid verovert en de grenzen met Europa 
effektlef wijd geopend werden, kon dit breed 
opgezette kultuurjaar niet passender vallen." 

• Sommige mensen uit de Antwerpse kul-
tuursektor vinden dat Antwerpen de titel 
„Kulturele hoofdstad van Europa" niet ver
dient, gezien het kultuurbeleid dat de stad 
tot nu toe heeft gevoerd. Plots worden er 
kosten nog moeite gespaard om de stad 
een internationale kulturele uitstraling te 
bezorgen, het is ooit anders geweest...Wat 
denk u daarvan? 

„Och ja! Kritiek is natuurlijk altijd mogelijk. 
Het feit echter, dat het opzet van Antwerpen 
93 reeds zoveel diskussie - ook onder de 
gewone burgers-stadsbewoners - op gang 
brengt, zou ik positief willen noemen. Dit sluit 
trouwens aan bij de zo gewilde vraagstelling 
op de veelvuldige affiches. Antwerpen 93 wil 
Inderdaad geen éénjaarsfestiviteit zijn, maar 

een bewust denkproces bij de bredere mas
sa op gang brengen over het hele reilen en 
zeilen van Antwerpen. 

In vergelijking met de programmalle in de 
vorige kulturele hoofdsteden van Europa, 
moet ik met fierheid vaststellen, dat Antwer
pen het veel efficiënter weet aan te pakken, 
gericht naar alle lagen vande bevolking, goed 
in tijd en lokatie gespreid. 

Wat de feiten op het kulturele vlak ook 
waren, ik zie NU alleszins verbetering I En is 
het dat niet wat telt ? Hoofdzaak zal dus zijn 
om lessen te trekken uit het elan van dit 
kultuurjaar, om ook kultureel Antwerpen een 
nieuwe start te geven." 

• Er wordt gezegd dat Antwerpen 93 ook 
een antwoord is op de verkiezingen van 24 
november '91, waardoor het blazoen van 
het open en verdraagzaame Antwerpen 
enigszins geschonden is. Voelt u dit ook zo 
aan? 

„Dat het beeld van de verdraagzame kos
mopolitische stad Antwerpen, met de verkie
zingen van 24 november '91 al te artificieel 
bezoedeld werd, is onbetwistbaar juist Dit is 
nu eenmaal in een bredere Europese politie
ke kontekst te situeren. Antwerpen 93 wil heel 
bewust niet aan politiek doen, politieke doel
einden nastreven of politieke tegenargumerh 
ten formuleren. De mensen moeten zelf hun 
houding bepalen, hun meningen aflijnen. 
Daarbij kan enkel de universaliteit van de 
kultuurekspressie en het in kontakt treden 
met andere kuituren hen behulpzaam zijn. 
Het is vanuit een herbeleving van de eigen 
identiteit en de resultaten daan/an in de 
kunstproduktie, dat enige waardering kan 
aangekweekt worden voor dezelfde of gelijk
gestemde uitingen bij andere volken en ge
meenschappen. Antwerpen 93 kan aldus een 
bijdrage leveren tot opvoeding in volksnatio-
nale geest Dat zijn positieve impulsen." 

• Hoe staat de VU tegenover Antwerpen 
93 ? Tot voor kort zat de VU in de oppositie, 
nu bestuurt ze mee de stad, brengt dit geen 
verandering in het standpunt van de partij 
teweeg ? 

„Inzake Antwerpen 93 heb ik namens de 
VU-fraktie in de Antwerpse Raad steeds de
zelfde steun verleend. Van in den beginne 
hebben wij wel degelijk begrepen, dat het 
welslagen van dit initiatief een ongelooflijk 
wapen zou zijn in de duidelijkere profilering 
en bekendmaking van Antwerpen, dus van 
Vlaanderen, dus van de Nederlanden ten 
overstaan van Europa en zelfs van de hele 

(lees verder biz 29) ï> 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De Standaard HETVOLK 

„Alleen de formidabele politicus Jean-Luc 
Dehaene kon het bewijs uit het ongerijmde 
leveren dat er met (Franstalige) socialisten 
met ernstig te besparen valt Wat beklijft is de 
vraag voor welk drama dit land staat, nu zelfs 
de meester van alle loodgieters met in staat 
gebleken is de lekken van het Belgisch huis 
te dichten" 
Rolf Falter. 24 maart. 

„Met de PS kan men de overheidsfinanciën 
met gezond maken Wij zullen de rekening 
daarvan nog vele jaren betalen Daarom legt 
deze regeringskrisis uitermate ernstige vra
gen bloot Als het met de grootste Waalse 
parti] met kan, kan het dan nog met Wallo
nië"? Is dit Belgisch staatsbestel nog te red
den, of klapt het financieel en staatkundig m 
elkaar' Moeten de Vlamingen die onwil ver
der blijven ondergaan, daarvoor verder blij
ven betalen'?" 
Dirk Achten. 24 maart. 

„Het probleem zit met aan Vlaamse kant 
Maar de remmen zien al zovele jaren rood
gloeiend omdat de PS er voortdurend op 
trapt Regeren wordt in die omstandigheden 
feitelijk onmogelijk 

Het inzicht is bij de CVP erg laat gekomen 
en bovendien op een uitermate moeilijk mo
ment Maar het werd onvermijdelijk Mis
schien zijn de Sint-Michielsakkoorden nog te 
redden Maar deze koalitie, het traditionele 
Belgische verbond van kristendemokraten en 
socialisten, is dood Voor lange tijd ' 
Dirk Achten. 24 maart. 

„Als het om de film gaat, dan winnen we 
En moeten we de duimen leggen voor het 
prestige van de Franse film Indochine, dan 
komen we hier nog wel eens terug " 
Stijn Coninx. 29 maart. 

„Staten vallen uit elkaar Solidanteitsban-
den worden verbroken Vaak gaat het om 
welvaartsverschillen en daaruit voortvloeien
de ongewenste welvaartstransfers 

In dit verband moet de fundamentele vraag 
worden gesteld welke soort verschillen 
tusen mensen, onder meer inzake critena 
voor samenhongheid, wettigen de oprichting 
van verschillende staatsstrukturen dynastie
ke, religieuze, linguïstische, ideologische, 
verschillen in welstand ' ( ) 

De verantwoordelijkheid van de Belgische 
federalisten is groot Alle nationalistische de-
solidarizenngsprocessen mogen met sukses-
vol zijn Aan de toekomst van Europa en van 
de wereld kan met worden gewerkt met 
nationalisme" 
Ludo DIerickx. 29 maart. 

,,Winston Churchill zei dat de verhevenheid 
van een gemeenschap kan worden gemeten 
aan de aandacht die ze besteedt aan haar 
minderheden Europa heeft nog veel te leren 
En ik zal met buigen " 
Jaak Vandemeulebroucke. 24 maart. 

De 
Financieel 

Ekonomische 

,,Zo veel IS duidelijk De PS gokt zwaar Als 
de knsis verder escaleert, dan zal de PS het 
eerste kind van de misrekening zijn " 
Stefan Huysentruyt. 24 maart. 

irFTBELAMCYAHUNBURQ^ 

„Ik heb wel gehoord dat ik me met opzet 
zou hebben laten opereren om niette moeten 
stemmen (voor het Sint-Michielsakkoord 
red) Ik was zeer zeker bereid om te stem
men voor de grondwet, ik was uiteraard met 
bereid te sterven voor diezelfde grondwet" 
Mark Eyskens. 26 maart. 

HUWIO 

,,Een samenleving die haar beste Ensor op 
een vliegtuig naar de Verenigde Staten zet, 
die een Bourlaschouwburg laat verrotten en 
hem daarna restaureert, die een Hortage-
bouw afbreekt en jaren later de roestige 
resten aan elkaar last, die als een gierige 
penningmeester de toekomst van een groot 
operahuis hypothekeert, zo een samenleving 
heeft geen cultuur 

Antwerpen 93 is in dat kader met meer dan 
een tijdelijke, goedbedoelde Vlaamse kermis 
die, wanneer iedereen is uitgefeest, zijn ten
ten opbreekt Vettige papiertjes zullen achter
blijven, van Vlaamse fnet en gesuikerde olie
bollen " 
Luuk Rademakers. 26 maart. 

,,Gaat het dit keer om een echt uitzichtloze 
krisis"? Het is echt met overdreven van het zo 
te stellen Franstalig socialistisch België is nu 
eenmaal niet bereid het spel correct te spe
len Het zint hen met en hop, het huis en de 
wagen van een toevallig Vlaamse federale 
minister moet er aan geloven Het beste 
bewijs dat we straks een nieuwe uitgave van 
bijvoorbeeld de wapenuitvoer rel of een hap
part-opvoering mogen verwachten als de 
verwende PS-kinderen met meteen hun zin 
krijgen De dubbele Dehaene uitdaging, een 
serieuze gezondmaking van de staatskas en 
een nieuw Belgisch samenlevingsmodel uit
tekenen, was de ultieme test Het resultaat is 
onherroepelijk negatief Aan de Vlaamse ge 
meenschap om daaruit de definitieve conclu 
sies te trekken Met truuks komt er nooit iets 
in huis van die echt federale staat met vol
doende ruimte voor een volwassen Vlaande
ren dat oprecht solidair wil zijn ' 
Mare Platel. 27 maart. 

„Ik ben zelf geen heilige, en ik heb ook wel 
van een paar walletjes gegeten, maar ik 
bescherm me ertegen Ik heb te veel mensen, 
mooie mensen, rondom mij zien katpot-
gaan" 
Arno Hintjens. 22 maart. 

„Het is evident dat de politiek de laatste 
jaren steeds meer moest wijken voor de 
diktaten van de financiële knngen die verrei
kende gevolgen op het geld en de welstand 
van de gewone burger hebben Dat geldt 
ondermeer voor de fameuze EMU-normen 
van Maastricht die mede de oorzaak van de 
Belgische regeringskrisis zijn De nationale 
parlementen hadden hier geen enkele in
spraak en konden er hooguit akte van ne
men 

Hoe onredelijk en onhoudbaar die tech-
nokratische oekazes zijn, bleek gisteren tij
den „De Zevende Dag" EG-kommissans 
Van Miert gaf toe dat de normen binnenkort 
allicht moeten versoepeld worden, want dat 
ze op dit ogenblik onrealistisch zijn Het is 
een belangwekkende bekentenis Voor het 
eerst worden op hoog niveau de normen van 
Maastricht gerelativeerd." 
Standpunt. 29 maart. 

„Onrechtmatige praktijken in mijn dienst
betoon'? Zelden" 
Herman De Croo. 26 maart. 

Knack 
„Alles wat Dehaene I de voorbije dagen 

vertoond heeft, zal straks met helpen 
Van deze boer weet het volk veel te goed 

wat zijn eieren waard zijn Er zijn nieuwe 
mensen nodig Intelligente, rechtschapen 
mannen en vrouwen met schone handen, op 
wie de zonden van het verleden met drukken 
De partijvoorzitter die deze stelregel gauw en 
eerlijk toepast, wint opnieuw de verkiezin
gen" 
Frans Verleyen. 24 maart. 
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HORIZON 

IN DE NAAM VAN IERLAND 
Niemand kan ongevoelig blijven voor de sterke emotie die 

op dit ogenblik door het Ierse volk gaat ten gevolge van de 
dood van twee zeer jonge kinderen, 3 en 12 jaar, die om het 
leven kwamen bij een IRA-bomaanslag in Warrington, een 
plaats in de omgeving van Liverpool, waar een sterke minder
heid van leren werkt en woont. Er zijn sedert 1969, toen de 
Britse troepen in Noord-lerland arriveerden, meer dan 120 
kinderen onder de 16 jaar ten gevolge van politiek geweld om 
het leven gekomen, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat 
het ganse Ierse volk zich zó schaamt voor wat, in haar naam, 
door het IRA in Warrington werd aangericht. 

Dit zijn ogenblikken waarop de volkeren elkaar zouden 
moeten steunen: Vlaanderen mag het Ierse volk in dit lijden 
niet alleen laten. Wij mogen ons niet laten misleiden door de 
yuppies en de chic people in Dublin die over het probleem van 
Noord-lerland beweren ,,ik heb het te druk, daar kan ik mij niet 
mee inlaten". Vandaag zijn ook zij tot tranen toe bewogen. 

U zal zich herinneren dat ik in een vorige Horizon de 
onderhandelingen heb samengevat 
die tussen de betrokken partijen 
vorm hadden gekregen tot wanneer 
zij in november 1992 te pletter liepen 
op de verschillende interpretatie tus
sen Noord- en Zuid-lerland van de 
artikels 2 en 3 van de Ierse grondwet 
die zeggen dat het Ierse grondge
bied zich uitstrekt over het ganse 
eiland en dat de bevoegdheid van 
parlement en regering zich op dit 
volledig grondgebied moet doen 
gelden. 

Bovendien moest er gewacht wor
den tot in januari een nieuwe rege
ring tot stand kwam. Welnu, de 
leider van de Ierse socialistische 
partij trad in deze regering toe en werd meteen vice-premier 
en ministervan Buitenlandse Zaken, persoonlijk bevoegd voor 
het geschil met Noord-lerland. 

In het begin van maart 1993 heeft deze nieuwe minister, 
Dick Spring, enkele verklaringen afgelegd die er op wijzen dat 
men zich, vooral nu na deze pijnlijke incidenten, mag venwach-
ten aan een nieuwe tendens in de Ierse buitenlandse politiek 
ter zake. Inderdaad: Dick Spring verklaarde tot verbazing van 
zijn regeringspartners dat volgens hem ,,de Ierse grondwet 
niet in brons was gemaakt, ongevoelig voor enige verande
ring". Deze zin heeft hem ondertussen toegelaten verder zijn 
zienswijze te verduidelijken. 

Dick Spring is tegen het immobilisme dat tot niets heeft 
geleid, vóór verandering om de werkloosheid die in Noord-
lerland het hoogst is van heel de Europese Gemeenschap te 
bekampen, aan de hand van ekonomische ontwikkeling en 
samenwerking tussen Noord en Zuid. 

Ook in het eerste debat dat deze week door de Ierse senaat 
sedert meer dan 8 jaar aan het probleem van Noord-lerland 
werd gewijd heeft Dick Spring met geen woord gerept over de 
omstreden artikels in de Ierse grondwet. 

Niet iedereen is natuurlijk met zijn zienswijze akkoord. Het is 
zoals in België: men kan niet ernstig aan regeren denken in 
ons land als de kommunautaire problematiek te scherp is. Dit 
lijkt in Noord-lerland ook het geval te zijn: de ideeën van Dick 
Spring kunnen slechts gerealiseerd worden als er een mini

mum van politieke konsensus bestaat. Welnu, deze leek 
mogelijk ten gevolge van het Anglo-lerse pakt van 1985. 

U zal zich herinneren dat deze overeenkomst voorzag dat 
de Ierse regering inspraak zou hebben in sommige punten 
van het Noordierse bestel: politieke strukturen, mensenrech
ten, politie, sociaal en ekonomische problemen, gevangenis
sen, rechtbanken en benoemingen tot openbare ambten. 

Zoals wij in België hebben geleerd komt het er op aan 
onderscheid te maken tussen de volkeren, de persoon en zijn 
kuituur enerzijds en de regionale bevoegdheid en het territo
rium waarop hij leeft anderzijds. Met deze formule kan het 
Anglo-lers pakt inderdaad nog grote diensten bewijzen. 

Ondanks de sterke emoties die op dit ogenblik door Ierland 
gaan, moet men zich niet op korte termijn aan spektakulaire 
wijzigingen verwachten aangezien er op 19 mei in Noord-
lerland gemeenteraadsverkiezingen doorgaan die verstrek
kende gevolgen zouden kunnen hebben. 

Ondertussen heb ik in Dublin een vredesmars zien defileren 
^ zoals dat alleen in Ierland kan. Een 

senator, Gordon Wilson, zakenman 
wiens dochter door een IRA-aanslag 
om het leven kwam, pleit voor direkt 
menselijk kontakt met de IRA-men
sen (,,zij zijn mensen zoals wij, die 
omwille van hun ideaal op dezelfde 
manier lijden"). Heel Ierland hoopt 
dat deze humanitaire geste resulta
ten zal boeken. 

Ondertussen wacht het officiële 
Dublin op de aankomst van de nieu
we Amerikaanse ambassadeur, na
melijk de zuster van de Kennedy's. 
De nieuwe president Clinton heeft er 
aan gedacht een fact-finding mis
sion of een speciale gezant naar 

Noord-lerland te sturen om aan te tonen dat de Verenigde 
Staten wensen dat het probleem naar een oplossing zou 
kunnen gestuurd worden. De Britse premier Major is daarop 
dadelijk naar Washington gevlogen om hem deze idee uit het 
hoofd te praten en toen de Ierse premier Reynolds uitgere
kend op Sint-Patricksdag op zijn beurt te Washington ver
scheen, was er van het Amerikaanse plan tot tussenkomst al 
veel minder sprake. 

De VSA hebben tenminste getoond dat zij belangstelling 
hebben voor Noord-lerland. Waar blijft de Europese Gemeen
schap ? Zij is in Noord-lerland evenzeer afwezig als in Bosnië. 

Als het Europa van de Staten dan zo ongevoelig blijft, laat 
ons tenminste he Europa van de Volkeren aanspreken. Het 
Vlaamse volk heeft hier een mooie kans om zich waardig en 
solidair op te stellen tegenover het Ierse probleem. 

Honderden Ierse kinderen, vrouwen, mannen verzamelden, 
met het oog op de begrafenis van de kleine Jonathan Ball, 
kleine bloemenruikers die met een speciaal vliegtuig werden 
overgevlogen. Tussen de ruikers lag een teddybeertje, ge
schonken door een Iers kind. Een opschrift hing aan één van 
zijn pootjes. Daarop stond te lezen: ,,Dear Tim, het spijt mij, 
vergeef ons. De IRA spreekt niet in naam van het Ierse volk. 
Een Iers vriendje"... 

Dit Iers teddybeertje ligt ondertussen begraven, ergens in 
Engeland. 

Hans De Belder 
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HET RAADSEL 
VAN DE BEMIDDELAAR 

M
ET de socialisten kun je niet 
besparen. Het oude voor
oordeel leek weer beves
tigd. De Vlaamse pers 
schoof de schuld voor de 
krisis in de schoenen van 
de Franstalige socialisten. 
Editorialen In De Standaard 
en de Gazet van Antwerpen 
lieten er niet de minste twij
fel over bestaan. In Het Be

lang van Limburg kregen ook de vakbonden 
een fikse veeg uit de pan. De ACV-krant Het 
Volk wees wel de PS met de vinger, maar 
zweeg over de rol van de vakbonden. Die 
laatste leken wel geschrokken van de krisis. 
Als de problemen immers tot nieuwe verkie
zingen leiden, zit het er dik in dat de nieuwe 
regering niet meer centrum-links, maar cen
trum-rechts zal zijn. En dan zullen de vak
bonden pas redenen tot protesteren heb
ben. 

Het Laatste Nieuws stelde prompt z'n ko
lommen open voor de VLD-kritiek op de 
regering. De krant liet verder drie „bekende 
Vlamingen", te weten VEV-leider De Feyter, 
VBO-leider Van de Putte en de liberale pro
fessor Vuchelen aan het woord. Nogal wie
des dat die weinig lof hadden voor de rege
ring Dehaene I. Vuchelen was de week 
voordien op de radio komen vertellen dat er 
volgens hem nog 15 tot 20 procent be
spaard kan worden in de Sociale Zekerheid. 
Eén vijfde van 1.500 miljard, de jaarlijkse 
uitgave voor de SZ, is 300 miljard. Volgens 
Vuchelen kan de regering dus bijna drie 
keer zoveel als ze nu van plan was gaan 
halen in de SZ alleen. Kom nou. 

MAASTRICHT 
In Le Peuple, de spreekbuis van de PS, 

werd de CVP de mantel uitgeveegd. La 
Wallonië sprak van „een algemene aanval 
van rechts, waarvan de indeks het eerste 
salvo is." Voor De Morgen was het minder 
duidelijk wie de grote schuldige is voor de 
krisis. Terecht stelde de krant dat de socia
listen geen bestaansreden meer zouden 
hebben mochten ze niet de grote verdedi
ger zijn van de Sociale Zekerheid en de 
woordvoerders van de zwaksten in de sa
menleving. 

En 's anderendaags lazen we in die krant 
een uiterst voorzichtig maar erg merkwaar
dig pleidooi voor het versoepelen van de 
Maastricht-normen: Zonder Maastricht had 
het kabinet de lat iets lager kunnen leggen 
en was het tot geen politieke krisis geko
men. In de Zevende Dag kwam gaf EG-
kommissaris Van Miert (SP) terug op die 
Maastrichtnormen. Hij verklaarde dat ze on
realistisch zijn. De Morgen haastte zich dit 
een belangrijke bekentenis te noemen. Wer
den hier aanwijzingen gegeven om uit de 
krisis te geraken ? Het heeft er veel van weg 
dat de socialisten aansturen op een Bel-

WIJ was net naar de drukker toen 
premier Dehaene verleden dins
dag aan de koning het ontslag 
van zijn regering aanbood. De 
zoektocht naar 110 miljard bij de 
begrotingskontrole verscheurde 
zijn kabinet. Over het doel, 110 
miljard vinden, was iedereen het 
eens. Over de wijze om dat doel 
te bereiken bleken uiteindelijk 
CVP, SP en PSC tegenover de PS 
te staan. De indeks vormde een 
ultieme struikelsteen die Dehae
ne als eerste minister deze keer 
niet wist uit de weg te ruimen. Zal 
Dehaene er als bemiddelaar wel 
in slagen het raadsel van 110 
miljard op te lossen ? 

gisch initiatief om die normen te laten verla
gen. Het Belgisch voorzitterschap van de 
EG dat er aankomt vormt daarvoor een 
mooie gelegenheid. Er zou dus een kom-
promis kunnen komen waarbij nu een beet
je bespaard wordt, waarbij de indeks en het 
kindergeld (de jongste dagen tot kristende-

i mokratisch tegentaboe omgedoopt) onaan-
I geroerd blijven, en waarbij iedereen hoopt 
. dat de EG-partners in de zomer zullen in-
r stemmen met een versoepeling van de nor-
; men. Bovendien is tegen dan Sint-Michiel 
'. hopelijk achter de rug. En als de EG aan 
1 haar normen vasthoudt, dan kunnen er nog 

verkiezingen uitgeschreven worden. 
3 In het licht van deze piste viel het trou-
- wens op hoe de meerderheidspartijen ijve

rig hun best deden om na het ontslag van 

Dehaene geen bruggen te verbranden. De 
oppositiepartijen VLD en Vlaams Blok spaar
den natuurlijk hun kritiek niet. Als het van 
hen afhing, moest Dehaene maar onmiddel
lijk verkiezingen uitschrijven. Verhofstadt 
had zelfs een ekstra partijbestuur bijeenge
roepen om tot die konkluzie te komen. 

SINT-MICHIEL 
VU-voorzitter Bert Anciaux verklaarde dat 

het van onverantwoordelijkheid zou getui
gen een politieke krisis uit te lokken. De 
Volksunie pleitte steeds voor een ordelijke 
staatsomvorming en voor gezonde over
heidsfinanciën, aldus de VU-voorzitter: Nie
mand heeft er baat bij dat het land in een 
politieke en financiële krisis wordt gestort: 
Vlamingen noch franstaligen, werknemers 
noch werkgevers, loontrekkenden noch uit
keringsgerechtigden. Dit levert alleen maar 
een ekstra 100 of 200 bijkomende miljarden 
te nemen maatregelen tegen het einde van 
dit jaar op. 

Anderzijds viel het opnieuw op hoe Vlaan
deren en Wallonië heel anders reageren op 
de budgettaire noodsituatie. Wallonië (lees: 
de PS) wil liefst een sanering doordrukken 
op bazis van zoveel mogelijk nieuwe lasten, 
in de wetenschap dat die dan hoofdzakelijk 
in Vlaanderen bijeengeharkt zullen worden. 
Eens te meer wordt geïllustreerd hoe groot 
de nood is aan een degelijke en zeer ver-
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gaande federale ordening van het land De 
Franstaligen moeten daarbij inzien dat het 
water tussen beide landsdelen steeds die
per wordt Het Sint-Michielsakkoord ver
schaft Vlaanderen en Wallonië een flink pak 
extra financiële middelen Vooral het Frans
talig onderwijs heeft behoefte aan deze 
nieuwe middelen Gaat de PS de onderwijs
mensen nu in de kou laten staan ' vroeg 
Anciaux zich af 

De voorzitter van de Volksunie meent dat 
het Sint-Michielsakkoord in zijn volledigheid 
uitgevoerd dient te worden Blijkbaar besef
fen de Franstaligen te weinig dat wanneer 
het Sint-Michielsakkoord met goedgekeurd 
wordt we terecht komen in een institutionele 
chaos waarbij de kommunautaire sprong 
voorwaarts vergaand en ongeordend zal 
verlopen, verklaarde Anciaux 

En maandag wees hij er na het VU-partij-
bestuur uitdrukkelijk op dat, indien de Sint-
Michielsakkoorden met gerealizeerd wor
den, het samenleven van Vlamingen en Wa
len en het gemeenschappelijk bestuur van 
België onmogelijk blijken te zijn De VU zal 
met aanvaarden dat Vlaanderen door deze 
toestand mee de dieperik wordt ingetrok
ken, aldus Anciaux, en de VU zal alles in het 
werk stellen om de Vlaamse zelfstandigheid 
desnoods eenzijdig tot stand te brengen 
Volgens VU-voorzitter Anciaux moet de 
Vlaamse Regering intussen als stabiliseren
de faktor optreden en krachtig voortbestu-
ren om er voor te zorgen dat er geen 
machtsvakuum ontstaat 

VERKIEZINGEN 
En wat denkt de bevolking van het Wet-

straat-gekrakeel "̂  Luidens een opiniepeiling 
vindt een meerderheid van de bevolking 
(56%) dat de krisis geen aanleiding mag 
geven tot nieuwe verkiezingen De regering 
leek in het zuiden des lands op meer steun 
te kunnen rekenen dan in het noorden In 
Vlaanderen wil 48% het ontslag van Dehae-
ne, in Wallonië is dat slechts 41% Een 
ingreep op de indeks (61%) en een verho
ging van de belastingen (78%) worden al 
evenzeer door de bevolking afgewezen 
Ook hier zijn de verschillen tussen Vlaande
ren en Wallonië opvallend Vlaanderen is 
duidelijk sterker gekant tegen nieuwe las
ten 

Tegen deze achtergrond werden diskrete 
gesprekken gevoerd tussen de meerder
heidspartijen, en ontving de koning de 
hoofdrolspelers in het budgettaire drama 
Na enkele dagen rijp beraad belastte Bou-
dewijn premier Dehaene met een bemidde-
lingsopdracht Dit op het eerste zicht onge
wone initiatief zou erop kunnen wijzen dat 
de meerderheidspartijen het nog zien zitten 
om een oplossing te bereiken, maar dat ze 
alleen de premier, vermomd als bemidde
laar, daartoe in staat achten 

Dehaene moet volgend raadsel oplossen 
hoe kan er tussen nu en einde 1994 110 
miljard frank gesaneerd worden Volgende 
elementen zijn bekend er bestaat al een 
akkoord over 75 miljard Blijft 35 miljard in 
te vullen De PS wil met dat er aan de 
indeks geraakt wordt, de CVP wil zich op
werpen als redder van het kindergeld Het 
gros van de resterende 35 miljard kan dus 
met anders gevonden worden dan via nieu
we belastingen of ingrepen in andere takken 
van de Sociale Zekerheid 

Misschien kan er wat gedaan worden met 
een ideetje dat VU-voorzitter Anciaux lan-

BEELDSPRAAK 

ceerde de weeldebelasting Deze belasting 
op de uiterlijke tekenen van welstand, zoals 
een luksewagen, ekskluzieve villa s, een pri
vé zwembad, een stal renpaarden, peperdu
re vakanties, etc bestaat al in Nederland en 
Frankrijk 

Een andere mogelijke uitweg voor Dehae
ne IS de opstelling van een nieuw raadsel, 
eentje dat minder moeilijk op te lossen is Er 
zijn goede en slechte redenen genoeg te 
bedenken om eens te polsen welke EG-
partners nog te vinden zijn om wat aan de 
Maastricht-normen te prutsen 

(pdj) 
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WETSTRAAT 

RADIKALE KEUZE 
VOOR POLITIEKE ETIEK 

A
LS afscheidskado voor de ini
tiatiefnemer van de in 1989 
goedgel<eurde wet op de fi
nanciering van de politieke 
partijen en de beperking van 
de verkiezingsuitgaven, Luc 
Dhoore, namen de kamerle
den van de meerderheid een 
aantal wijzigingen op deze 
wet aan. De nieuwe wet-
Dhoore zou een verbod van 

schenkingen door bedrijven aan politieke 
partijen inhouden en een verhoging van de 
jaarlijkse overheidsdotatie met een half mil
jard. 

STEEDS MEER... ~ 
De CVP-senatoren die niet erg opgezet 

waren met een verhoging van de overheids
dotatie kwamen in overleg met de CVP-
kamerleden tot een vergelijk waarbij de 
overheidsdotatie verhoogd wordt van 10 
naar 25 fr. per uitgebrachte stem voor Ka
mer en Senaat, maar waarbij het forfaitaire 
bedrag voor elke partij, door de wet van '89 
bepaald op 3 miljoen frank, zou wegvallen. 
Het verbod op giften door verenigingen en 
bedrijven zou wegvallen. 

De voorstellen van de CVP raken de kern 
van de zaak niet en hebben veel weg van 
goedkope volksverlakkerij. Waar het eigen
lijk om draait, en waar de wet-Dhoore van 
1989 over gans de lijn faalt, is de kontrole 
op en de openbaarheid van inkomsten en 
uitgaven van de politieke partijen. 

Door giften van verenigingen en bedrijven 
aan partijen te verbieden raakt men niet aan 
het verdoken cirkuit waarin vakbonden, 
werkgeversorganisaties en zovele andere 
drukkingsgroepen personeel, lokalen e.d. 
ter beschikking stellen van de grote partijen. 

DE TRANSPARANTE 
POLITIKUS 

Alles draait dus om kontrole en om open
baarheid. In die optiek dient de Volksunie 
een aantal - noem het maar revolutionaire 
- voorstellen in Kamer en Senaat in. Het 
zijn voorstellen die een verfijning inhouden 
van onze parlementaire demokratie en die 
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de burger een kontrolerecht geven op het 
politiek-etisch handelen van politici op alle 
niveaus. 

Eerst en vooral zijn er de wetsvoorstellen 
die de verplichting inhouden voor de leden 
van de ,,uitvoerende macht" om jaarlijks 
hun inkomens- en vermogenstoestand, met 
inbeghp van de lijst van de verschillende 
nevenfunkties die zij uitoefenen in allerlei 
bedrijven en verenigingen, bekend te ma
ken. 

De leden van de verschillende regeringen, 
zowel de federale als die van gemeen
schappen en gewesten, de leden van be
stendige deputaties, van de kolleges van 
burgemeester en schepenen en de voorzit
ters van het OCMW dienen jaarlijks hun 

Na de parlementsverkiezingen 
van 24 november 1991 sprak ie
dereen over de kloof tussen de 
burger en de politiek, over liet 
geschokte vertrouwen in de poli
tieke klasse. Een aantal recente 
berichten over korruptie bij poli
tieke gezagsdragers en belan
genvermenging tussen de poli
tiek en de zakenwereld versterkt 
bi| de-man-in-de-straat nog de in
druk dat politici zowat alles mo
gen en verheven zijn boven de 
wet. Meer nog, dat politici er bijna 
per definitie oneerlijke praktijken 
op na houden. 

toestand van inkomsten en vermogen, amb
ten, beroepen en mandaten en voor elk 
afzonderlijk de inkomsten hieruit bij het Re
kenhof aan te geven. Het Rekenhof dient na 
te gaan of in hoofde van de betrokkenen 
geen sprake is van „onrechtmatige" verrij
king. Als wordt vastgesteld dat de betrokke
ne misbruik heeft gemaakt van zijn positie 
als lid van de uitvoerende macht, om zich 
op ongehoorde wijze te verrijken, dan zal 
het Rekenhof het Hoog Komltee van Toe
zicht hiervan in kennis stellen, met het oog 
op een gerechtelijke vervolging. 

Even belangrijk in de wetsvoorstellen is 
het verbod van kumulatie tussen een ambt 
binnen de uitvoerende macht en een man
daat in welke vereniging of bedrijf ook dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks door een 
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Onder impuls van Vlaamse Raads-
fraktieleider Paul Van Grembergen 
formuleerde de VU een aantal spraak
makende voorstellen ter verfijning 
van onze parlementaire demokratie. 

(foto WIJ) 

overheid gesubsidieerd wordt. Men kan im
mers niet rechter en partij in dezelfde zaak 
zijn. 

Ten aanzien van de leden van de verschil
lende parlementen, de gemeenteraadsle
den, de provincieraadsleden, wordt de ver
plichting opgelegd jaarlijks de lijst met man
daten, ambten en beroepen die zij uitoefe
nen aan te geven voor publikatie in het 
Staatsblad. Zo zal de kiezer zelf kunnen 
oordelen of het politiek handelen van hun 
verkozenen al dan niet onder druk wordt 
bepaald. 

OPEN BOEKHOUDING 
Wat de beperking van de verkiezingsuit

gaven betreft, gaat het voorstel dat de VU 
thans neerlegt véél verder dan de wet-
Dhoore. De verkiezingspropaganda in de 
brievenbussen wordt beperkt tot één natio-



WETSTRAAT 

NIEUWE GESPREKKEN 
nale folder per partij, en één folder per 
kiesomschrijving De individuele kandidaat 
mag nog één zending uitvoeren per gezin 
en per kiesomschrijving De overheid wordt 
echter verplicht een brochure te verspreiden 
waarin elke partij de kans krijgt op een 
evenwaardige wijze haar verkiezingspro
gramma toe te lichten Advertenties in kran
ten, de grote 20 m^-affiches, de verdeling 
van gadgets en de georganiseerde telefoon
kampanjes worden verboden 

Met betrekking tot de financiering en de 
open boekhouding van de politieke partijen 
opteert de Volksunie resoluut voor partijen 
met rechtspersoonlijkheid, de afschaffing 
van de fiskale aftrekbaarheid van giften aan 
partijen, de jaarlijkse bekendmaking van zo
wel balans als rekeningen, en de strenge 
kontrole hierop van het Rekenhof Zo is er 
ook geen reden meer om de door de wet 
van '89 voorziene overheidsdotatie te doen 
stijgen 

Tot slot zal de Volksunie een wetsvoorstel 
neerleggen ter bestrijding van de politieke 
overloperij van parlementsleden Wie bij ver
kiezingen op de lijst van een bepaalde partij 
het vertrouwen heeft gekregen van de kie
zers, kan met vrijelijk beschikken over zijn 
mandaat 

Dit pakket van wetsvoorstellen, dat deze 
week aan de pers wordt voorgesteld, is dus 
veel meer dan wat kleine aanpassingen aan 
de wet-Dhoore Het is ook veel meer dan 
een reeks partijstatuten met overgangs
maatregelen voor kumulerende parlementai
ren Deze voorstellen houden een radikale 
keuze in voor politiek-etisch handelen De 
geruchtenstroom over het politiek gesjoe
mel op alle niveaus van de macht heeft nu 
lang genoeg geduurd 

üg) 

P-SPROKKELS 
• Minister Coeme werd zwaar onder vuur 
genomen toen het over de Agusta-aankopen 
ging H Candries onderstreepte de politieke 
ongeloofwaardigheid van dit dossier Het VU-
kamerlid verheugde zich wel over de nieuwe 
gemengde kommissie die in de toekomst zal 
oordelen over gelijkaardige nieuwe aanko
pen (11 maart) 

• In de openbare vergadenng waarschuwde 
H Candries voor de minder fraaie Belgische 
kompensatiepolitiek Voor de kerncentrales 
van Doel zouden bestellingen geplaatst zijn 
bij een Frans-Duits konsortium In ruil daar
voor mag CMI 90 000 werkuren leveren 
(11 maart) 

De agenda van Kamer en Senaat werd de 
voorbije week duchtig door elkaar geschud 
door de regeringsknsis Het bureau van de 
Kamer besliste geen openbare vergadenng 
meer te houden totdat de regering de resulta
ten van de begrotingskontrole aan het parle
ment zou meedelen De VLD- en PRL-senato-
ren waren er als de kippen bij om de werk
zaamheden in de Senaat lam te leggen 
Zowat alle andere frakties protesteerden met 
klem De parlementaire uitvoenng van het St-
Michielsakkoord moet los gezien worden van 
de moeilijkheden binnen de regering n a v 
de begrotingskontrole 

Fraktievoorzitter Jef Valkeniers „Vorige 
week hebben we ons akkoord verklaard om 
een debat te houden over een eventuele 
regeringsmededeling, na het debat over de 
diverse artikelen van de Grondwet De rege
ring doet ondertussen haar werk Wij moeten 
het onze doen Dus laten we beginnen met 
het debat over de grondwetsartikelen" Zo 
gezegd, zo gedaan De agenda startte met 
een door de PRL ingediende resolutie betref
fende artikel 1 van de Grondwet 

In Franstalige blauwe knngen is men hope
loos bezorgd over de eendracht van het land 
„De monarchie is nog de enige gerespek-
teerde politieke instelling in dit land De 
splitsing van de provincie Brabant is zowel 
om technische, als politieke en ekonomische 
redenen absurd ",aldus ridder de Donnéa 
Senator Valkeniers: „De heer de Donnéa 
overdrijft Wat de VU betreft mogen de provin
cies onmiddellijk afgeschaft worden Dat zou 
pas een besparing zijn Het kontakt van de 
burgers met de provincies is zeer miniem 
Het argument dat Brussel door de splitsing 

• In de Kamer stemde ook de VU een 
voorstel van resolutie dat een vlottere wer
king van de parlementaire werkzaamheden 
beoogt Fraktievoorzitter Candries vertolkte 
het VU-standpunt De indieners willen o a 
artikel 70 van de Grondwet wijzigen Zo 
kunnen de parlementsleden vanaf de derde 
dinsdag van september aan de slag Nu 
begint het parlementair werkjaar de tweede 
dinsdag van oktober (11 maart) 

• Al een tijdje wordt een nieuwe bestuurs
vorm voor de stad Antwerpen overwogen 
Een defusie zou aan de huidige problemen 
beter het hoofd kunnen bieden In de Vlaam
se Raad vroeg Herman Lauwers aan minister 
Kelchtermans, bevoegd voor de Binnenland
se Aangelegenheden hoe ver het staat met 
de studie hieromtrent (18 maart) 

van de provincie Brabant van de rest van het 
land wordt afgesneden, gaat met op Wel 
zullen de Franstaligen in de periferie zich 
eindelijk moeten aanpassen" 

SAMENZWERINGEN 
Senator Schiltz zette de VU-tussenkomst 

verder „De splitsing van de provincie Bra
bant maakte deel uit van het Viaamse tien
puntenprogramma Men moet er geen sa
menzweringen inzien van de CVP met wie 
dan ook De pleidooien tegen deze splitsing 
zijn in feite onwezenlijk De splitsing is de 
logika zelf want de oude provincie heeft geen 
zin meer De provincie is een ondergeschikt 
bestuuren kan met afhangen van verschillen
de gewesten Zulke anomalie zou een bron 
zijn van eindeloze verwikkelingen In 1988 
werd aan Vlaamse kant een poging gedaan 
om, in de vorm van een globaal akkoord, de 
zorgen op te vangen van de Franstaligen die 
zich met wensten te assimileren De grenzen 
van de gewesten werden vastgelegd maar in 
ruil werd het beginsel van de met-diskrimina-
tie opgenomen in de Grondwet wat voor 
Vlaanderen een uitermate belangrijke bepa
ling was Het ging toen om de bescherming 
van individuen Wij zijn mans genoeg om de 
individuele rechten te doen beschermen 
Neem daarbij dat aan de taalwetgeving een 
grondwettelijke garantie werd gegeven waar
door een voldoende tegengewicht werd ge
boden voor een Belgisch akkoord waarbij de 
grenzen van de gewesten, ook die van Brus
sel, werden vastgelegd Destijds bleek dit 
een goed vergelijk te zijn Wat nu gebeurt met 
de provincie is daarvan een logisch gevolg " 

SEPARATISME? 
„Maar eerst en vooral wil ik mijn bezorgd

heid uitdrukken over de recente politieke 
ontwikkelingen die de verwezenlijking van de 
staatshen/orming in het gedrang kunnen 
brengen Ik herinner aan de hipoteek die 
tijdens de vorige legislatuur werd gelegd 
door het met uitvoeren van de derde fase Dit 
getuigt van een eigenaardige deontologie 
Het gevolg van het met uitvoeren van de aan 
de gang zijnde hervorming zal zijn dat wij 
worden gedwongen tot een nieuw gesprek 
tussen de gemeenschappen maar dan in 
slechtere omstandigheden Aldus ligt de weg 
naar het separatisme breed open Ik laat dan 
nog in het midden welke gevolgen deze 
uiting van kollektieve onmacht zou hebben 
voor de internationale omgeving, de munt en 
de rentevoeten We moeten dus tweemaal 
nadenken voor we ons verheugen over de 
moeilijkheden in de regering die de staats
hervorming onmogelijk zouden maken " (ge) 
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SINT-MICHIEL UITGELEGD /SLOT 

VLAANDEREN IN EUROPA 

Dat het staatshervormingsproces 
niet zal stilvallen bij de goedkeu
ring van het Sint-Michielsal(-
koord is wel duidelijk. Meer en 
meer maken Vlaanderen en Wal
lonië gebruik van het verworven 
zelfbestuur; meer en meer zien 
zij hun toekomst in Europa lig
gen. De vraag naar de overle
vingskansen van het Belgische 
staatsverband wordt steeds 
prangender. Welk strategisch 
plan heeft Vlaanderen in huis met 
het oog op de toekomst? 

Over de verschillende staatshervormingen 
heen tel<enen zich twee tendenzen duidelijl< 
af. Enerzijds trol<l<en de deelgebieden steeds 
meer politieke macht, bevoegdheden en fi
nanciële middelen van de centrale overheid 
naar zich toe; anderzijds stond de Belgische 
overheid steeds meer macht af aan de Euro
pese en internationale instellingen. Ook in 
andere Europese landen vond deze dubbele 
evolutie plaats. Het regionale bewustzijn 
wordt steeds belangrijker, de klassieke staat
sopvatting boet aan belang in, de nood aan 
ruimere samenwerkingsverbanden dringt 
zich op. 

EUROPA VAN 
KULTUREN 

Ook het Sint-Michielsakkoord is doorde
semd van deze evolutie en reikt konkrete 
instrumenten aan om als Vlaamse en Waalse 
regio rechtstreeks in kontakt te treden met de 
Europese instellingen, met andere volkeren 
en regio's, met andere staten. We bevinden 
ons dus op het punt dat de deelstaten van de 
Belgische bond voor het eerst echt internatio
naal kunnen optreden. 

In Europa ligt dus onze toekomst. Uitgere
kend nu wordt Europa door een groot deel 
van de EG-inwoners aanzien als een bedrei
ging, een aanval op de eigen politieke auto
nomie. De reakties in Frankrijk, Denemarken 
en het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding 
van de referenda over het Verdrag van Maas
tricht liegen er niet om. Europa is er enkel 
voor het groot kapitaal, de eenheidsmarkt 

brengt een sociaal kerkhof met zich mee, de 
kulturele eigenheid van de Europese volke
ren wordt erdoor aangetast, die burokraten in 
Brussel zullen alles in onze plaats beslissen. 
De groeiende ekonomische krisis die alle 
Europese landen raakt versterkt nog deze 
gevoelens van angst en onzekerheid. Het lijkt 
er wel op dat Europa enkel geprezen wordt 
door de politieke, ekonomische en kulturele 
elite, doch gevreesd wordt door de man in de 
straat. Een (nieuwe) kloof tussen de burger 
en de gezagsdragers ? 

Indien het Europese samenwerkingsver
band niet gedragen wordt door de Europea
nen zelf, dreigt het pleidooi voor zelfbeschik
kingsrecht voor de volkeren en kuituren neer 
te komen op isolationisme, protektionisme en 
terugplooien onder de eigen kerktoren. De 
Europese afwijzing zou neerkomen op de 
albanizering van Europa. 

Dé Vlaamse uitdaging voor de toekomst zal 
er dus in bestaan aan te tonen dat Vlaamse 
zelfstandigheid enkel zin heeft in een ruimer 
samenwerkingsverband en dat dit enkel een 
federaal Europa van volkeren en regio's kan 
zijn, waar samenwerking gekoppeld wordt 
aan respekt voor de kulturele eigenheid van 
elk volk. Geen Europa van de staten, geen 
Europa van de kommercie, geen Europese 
kulturele eenheidsworst. 

Het idee van het Europa van de kultuurre-
gio's, dat ontwikkeld werd door Vlaanderens 
eerste minister L. Van Den Brande op het 
kollokwium over kultureel gekorrigeerde 
marktekonomie op 10 december 1992 in het 
Schotse Edinburgh, kan een interessant aan
knopingspunt zijn. Een kultuurregio is een 
regionale entiteit met een kulturele eigenheid, 
een ekonomische draagkracht en met eigen 
bevoegdheden uitgeoefend door een eigen 
verkozen bestuursorgaan. Deze definitie 
slaat zowel op deelstaten van een federale 
staat (Vlaanderen, Wallonië, Beieren, Katalo-
nië) als op staten met een kulturele eigenheid 
(Nederland, Portugal, Denemarken). Enkel 
het taalkriterium hanteren zou onmiddellijk 
een onevenwicht invoeren tussen de 'groten' 
en de 'kleintjes', en dit in nog sterkere mate 
dan nu het geval is met de lidstaten. Enkel het 
regionaal kriterium hanteren geeft aanleiding 
tot een inflatie van regio's die vaak niet meer 
zijn dan een louter administratieve entiteit. De 
kultuurregio's kombineren deze elementen 
en zitten wat omvang betreft wat dichter op 
elkaar, zodat de ene de andere - ekono-
misch en kultureel - niet kan overheersen. 

STAATS-
HERVORMING 5 

Dit wat betreft de strategie op lange termijn. 
Wat zal er echter in België gebeuren op 
kortere termijn ? Wat is onze agenda voor de 
\/ijfde staatshervorming (na 1970,1980,1988-
89, 1992-93)? 

Ons verlanglijstje moet natuurlijk in de lijn 
liggen van ons streven naar het federaal 
Europa dat we hierboven geschetst hebben. 
Daarnaast is het nuttig twee balansen op te 
maken: een federale balans en een kommu-
nautaire. De federale balans weegt de federa
le macht af tegen de macht van de deelsta
ten; de kommunautaire balans weegt de 
macht van de deelstaten (gemeenschappen) 
ten opzichte van elkaar af. 

Op de federale balans gaan we na op 
welke terreinen de politieke macht van de 
deelstaten uitgebreid kan worden. Vooreerst 
moeten de deelstaten gebruik maken van de 
mogelijkheden die het Sint-Michielsakkoord 
hen biedt. We denken dan aan het uitwerken 
van een eigen gemeente- en provinciedek
reet, een eigen OCMW-dekreet, een eigen 
dekreet op de interkommunales. Het opera
tioneel maken van de strafrechtelijke be
voegdheden en het voeren van een eigen 
buitenlands beleid behoort eveneens tot de 
prioriteiten. 

Daarnaast ligt het voor de hand dat nog 
een aantal federale bevoegdheden overge
heveld worden. Ons uitgangspunt hierbij 
moet zijn: wat we op termijn naar Europa 
willen overhevelen, kan voorlopig nog Bel
gisch blijven; de rest is voor de deelstaten. 
Komen dus nog voor verdere overdracht in 
aanmerking: aspekten van de gerechtelijke 
organisatie, de sociale zekerheid met uitzon
dering van de sociale minima, de spoorwe
gen, ontwikkelingssamenwerking. Op een 
aantal vlakken zullen nog gemeenschappelij
ke regels gelden terwijl de verdere uitwerking 
en uitvoering voor de deelstaten is (bv. op het 
vlak van arbeidsrecht en sociale verhoudin
gen). 

Zeer belangrijk is dat de deelstaten meer 
fiskale verantwoordelijkheid krijgen, m.a.w. 
dat ze zelf hun belastingen kunnen bepalen 
en innen. Langs een eigen fiskale politiek 
kunnen de deelstaten immers eigen klemto
nen leggen op het vlak van werkgelegenheid, 

WIJ - 1 APRIL 1993 14 



SEEmsüMniiin 

Enkel in een Federaal Europa van volkeren en reglo's,waar samenwerking gekoppeld wordt aan respekt voorde kulturele 
eigenheid van elk volk, heeft de Vlaamse zelfstandigheid zin. Brussel zal, ondanks een apart statuut, altijd een nauwe 
band met het Vlaamse ommeland behouden. (toto oann) 

sociaal beleid e.d. meer en beschikken ze 
autonoom over hun eigen inkomsten. Wel
licht moeten ook delen van de openbare 
schuld overgeheveld worden, samen met de 
nieuw/e bevoegdheden, waardoor de ge
zondmaking van de overheidsfinanciën voor 
een deel in handen van de deelstaten gelegd 
wordt. 

ONAFHANKELIJK
HEID? 

Op een bepaald ogenblik stelt zich natuur
lijk de vraag wat er nog overschiet van België 
en of we niet gewoon de onafhankelijkheid 
van Vlaanderen en Wallonië kunnen uitroe
pen. Beide staten zouden dan nog onderling 
afspreken wat ze samen wensen te doen in 
een soort Vlaams-Waalse Benelux, een losse 
konfederatie waar vertegenwoordigers van 
de Vlaamse en Waalse regering nog die 
dingen regelen die we op termijn naar Europa 
willen overdragen. 

Hoewel op het eerste zicht aanlokkelijk 
roept deze denkpiste toch een aantal vragen 
op. De afspraak om nog een aantal zaken 
gemeenschappelijk te doen zal immers ge
maakt moeten worden door twee onafhanke
lijke staten die verder geen verplichtingen 

tegenover elkaar hebben en niet langer ver
bonden zijn door een federale band. Dit 
veronderstelt dat ze eerst onafhankelijk wor
den, en vanuit deze nieuwe positie de onder
handeling met de vroegere partner aangaan. 
Nu is het al zo moeilijk om in een federaal 
staatsverband afspraken te maken tussen de 
deelstaten over nieuwe bevoegdheden en 
middelen; hoeveel moeilijker zal het dan niet 
zijn om een onderling akkoord te bereiken 
over de volledige boedelscheiding. 

Deze denkpiste is ook in strijd met ons 
streven naar een Europees federalisme. Wie 
in Europa de beslissingsmacht van de soeve
reine staten wil terugdringen ten voordele van 
een soepele samenwerkingsstruktuur tussen 
de regio's én een door alle Europeanen 
rechtstreeks verkozen Europees parlement 
met reële politieke macht, kan ondertussen 
onmogelijk bouwen aan een Belgische inter-
goevernementele konfederatie waar enkel de 
regeringen van Vlaanderen en Wallonië de 
(voorlopige) samenwerking regelen. Aan dit 
soort diplomatie die niet gedekt wordt door 
een doelmatige parlementaire kontrole, heb
ben we geen boodschap. Meer nog, dergelij
ke strukturen hebben we steeds bestreden. 
Denk maar aan ons pleidooi tegen de NAVO-
politiek van de voldongen feiten in het dossier 
van de kernraketten, aan onze aanklacht 
tegen de centralistische en geburokratiseer-
de besluitvorming in de EG-ministerraad. In 
beide gevallen betreft het beslissingscentra 
waar niet verkozen funktionarissen (gene

raals, ministers) zonder enige demokratische 
ruggespraak beslissingen nemen die miljoe
nen mensen treffen. 

Politiek Vlaanderen doet er dan ook goed 
aan de weg van de geleidelijke hen/ormingen 
verder te bewandelen en met het pad te 
kiezen van de gebruskeerde onafhankelijk
heid. 

WAALSE 
GEMEENSCHAP 

Op de kommunautaire balans, de onderlin
ge verhoudingen tussen de deelstaten, doen 
zich een aantal interessante evoluties voor. 
Wallonië lijkt de keuze voor een Waalse 
gemeenschap gemaakt te hebben. Het Sint-
Michielsakkoord geeft het daar alle kansen 
voor. Dit betekent meteen dat het onder
scheid tussen gemeenschappen en gewes
ten geen zin meer heeft. Dit land evolueert in 
de richting van een bondsstaat met deelsta
ten, ingedeeld op territoriale basis, die alle 
regionale bevoegdheden uitoefenen zonder 
onderscheid tussen plaatsgebonden en per
soonsgebonden aangelegenheden. Van de 
vier deelgebieden zullen er twee, Vlaanderen 
en Wallonië, een echt deelstaatstatuut krij
gen. Zij vormen de ruggegraat van de bond, 
zij zijn ook vertegenwoordigd m de senaat 
der deelstaten. Voor de Duitstaligen zal een 
apart statuut uitgewerkt moeten worden, een [> 
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STAATSHERVORMING 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

De rekening van Dehaene 
Indexsprong' Knbisbelastmg' Al zijn 

onderhandelingslalenl len spijt kon Jean Luc 
Dehaene de kloof tussen rooms en rood dit keer 

met dichten Zorgt de koning voor uitsluitsel' Of is 
het kort en goed afgelopen met deze regering en 
tegelijk met het Sint Michielsakkoord' De knsis 

deze tteekin Knack 

Opzij, opzij 
Vrouwelijke parlementsleden zien te weinig sekse 
genoten om zich en v. illen daar iets aan doen Een 
inierv lew daarov er met Trees Merckx en Magda 

Aehoet Intussen wil het Vlaams Blok zich 
voorstellen als beieidspartij in Antwerpen en als 

zweeppartij in Vlaanderen DaaroverFilipDe 
Winter Deze week in Knack 

Sarajevo •92-'93 
Precies een jaar geleden omsingelden Ser\ lers de 
Bosnische hoofdstad De oorlogsdrama s duren er 

voort maar Sarajevo valt met De bevolking leerde 
met het trauma leven paste zich aan Du'k 

Draulans is weer in de belegerde stad en brengt 
verslas uit deze week in Knack 

Lekker zonder 
Vegetarisme is met langer een marginaal 

ve^chlJnsel Steeds meer mensen eten minder of 
geen vlees Vijl adepten vertellen waarom ze 
vegetaner zijn Ook de culinaire aibnek kookt 
V oor de gelegenheid zonder v lees De vegeia 
nsche keuken deze week in W eekend Knack 

En verder 
• De Belgitude van Herge • De handelingen van 

de kiezer • Stand van de mobilolonie • 
Verkiezingsbenchl uit Panjs • Reportage 

Oekraïne • Lee Fnedlander over lotograleren • 
Theo Van Ruvsselberghc schilder zonder 

geheimen • Een biograjie van Charlie Chaplin • 
Geschiedenis het verzet in nazi Duitsland 

3 MAGAZINES IN 1: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAX; 

TE KOOP 

beetje zoals nu reeds het geval is, wellicht 
met wat meer plaatsgebonden bevoegdhe
den (bv monumenten en landschappen), en 
een apaile kiesomschrijving voor de kamer
verkiezingen, eventueel ook een apaile pro
vincie 

Brussel is een ander paar mouwen Het is 
een multikultureel gebied met een miljoen 
inwoners, het is de hoofdstad van de bond en 
het IS volledig omgrensd door Vlaams grond
gebied Socio-ekonomisch is het meer afge
stemd op Vlaanderen dan op Wallonië De 
dagelijkse pendelaarsstromen komen hoofd
zakelijk Uit Vlaanderen, vooral uit een cirkel 
die reikt tot Aalst, Mechelen en Leuven 
Daarnaast is het een verfranste stad en is een 
derde van de bevolking van vreemde oor
sprong 

Brussel zal dus altijd een statuut sui gene-
ns moeten hebben We denken hierbij aan 
een soort stadsgewest, dat de vroegere ag-
glomeratiebevoegdheden en een aantal ge-
westbevoegdheden overneemt, doch een 
nauwe band met het Vlaamse ommeland 
behoudt en een tweetalig statuut heeft Een 
apart statuut dat Brussel een vorm van auto
nomie verleent, doch ook de nodige financië
le steun om haar specifieke problemen als 
grootstad (op het vlak van ruimtelijke orde
ning, kansarmoede, huisvesting e d) aan te 
pakken 

In dat verband blijven we trouwens herin
neren aan de penibele situatie van de Brus
selse Vlamingen op gemeentelijk vlak Een 
gegarandeerde vertegenwoordiging in de 
politieke besluitvorming dringt zich reeds 
lang op Dit zal onvermijdelijk gepaard moe
ten gaan met een vereenvoudiging van de 
strukturen de kreatie van een stadsgewest 
met een decentralisatie naar deelgemeenten 

SOLIDARITEIT ~ 
De tweede uitdaging die de verhouding 

tussen de deelstaten zal beheersen is de 
vraag naar de solidariteit in de bondsstaat 
Grosso modo zijn er vier solidariteitsmecha-
nismen a) de solidariteit ten voordele van het 
armste gewest voorzien in de financienngs-
wet, b) de federale belastingen en bestedin
gen, c) de faktuur van het verleden, nl de 
overheidsschuld en d) de sociale zekerheid 

Solidanteit is essentieel in een federaal 
verband, dat zal niemand betwisten In ons 
land zijn de solidariteitsmechanismen echter 
ondoorzichtig en niet op objektieve gegevens 
gestoeld Zo stellen we vast dat het aanvan
kelijk rijkste gewest Vlaanderen, na verreke
ning van alle solidariteitsbijdragen armer 
wordt dan Wallonië' Dit is een aberratie en 
vraagt om verbetenng 

Vlaanderen moet dus pleiten voor een 
herziening van de solidariteitsmechanismen 
in de nchting van beperkte, doorzichtige, 
kontroleerbare en op objektieve faktoren ge
steunde solidariteit tussen de deelstaten Een 

beperking kan alvast liggen in het toevertrou
wen van delen van de sociale zekerheid aan 
de deelstaten We denken hierbij aan de 
kinderbijslagen en de tak gezondheidszor
gen uit de ziekteverzekenng Ook omwille 
van een beter bestuur valt hier iets voor te 
zeggen (zie aflevering 5 in de WIJ van vorige 
week) 

Doorzichtiger en objektievere solidariteit 
bereik je door de interpersoonlijke solidariteit 
(bv belastingen) af te bouwen en de interge-
westelijke solidariteit (bv het solidariteitsme-
chanisme uit de financienngswet) te verho
gen Door de talrijke achterpoortjes is bv de 
vennootschapsbelasting een kaas met gaten 
geworden zodat het met meer na te gaan is of 
de rijkste schouders wel de zwaarste lasten 
dragen en het met eerder de leepsten zijn die 
weinig betalen De solidanteit uit de financie
ringswet IS objektiever en meet de kollektieve 
welvaartsverschillen tussen de gewesten Het 
armste gewest heeft recht op een federale 
tussenkomst 

VERKIEZINGEN ~ 
Er IS dus nog veel staatshervormingswerk 

aan de winkel, zelfs na Sint-Michiel Dit alle
maal in de veronderstelling dat het Smt-
Michielsakkoord ook parlementair volledig 
afgehandeld wordt en zijn beslag krijgt in 
wetgevend werk Op dit moment is het groot
ste deel van de artikels die de Grondwet 
aanpassen reeds goedgekeurd in de beide 
kamers De bijzondere wet moet het Sint-
Michielsakkoord operationeel maken, ze he
velt de nieuwe bevoegdheden over naar de 
deelgebieden, ze regelt de rechtstreekse ver
kiezing van de raden en de samenstelling van 
de regenngen, ze bepaalt hoe de provincie 
Brabant gesplitst wordt, ze bevat het hele luik 
met de financiële bepalingen en de regeling 
inzake de bescherming van de minderheden 
Daarnaast is er nog de gewone wet die de 
verdere verfijningen en uitvoeringsmodalitei
ten bevat 

Van die bijzondere en gewone wet is nog 
geen jota in het parlement besproken, laat 
staan goedgekeurd Indien de val van de 
federale regering Dehaene tot vervroegde 
verkiezingen leidt, is alle inspanning tever
geefs geweest Indien er al een nieuwe twee
derde meerderheid in het parlement gevon
den wordt (wat lang met zeker is), zal de 
nieuwe federale regering die dan tot stand 
komt alle werk moeten overdoen Eventuele 
nieuwe koalitiepartners zullen nieuwe eisen 
stellen De standpunten zullen meer dan ooit 
ver uit elkaar liggen De pers zal het hele 
politieke gebeuren met nog kritischer ogen 
bekijken en zal schrijven over de mislukking 
van het Belgisch federaal model Het valt nog 
maar af te wachten of Vlaanderen in zo'n 
klimaat méér uit een akkoord met de Fransta-
ligen zal halen dan nu Als er al zo'n akkoord 
mogelijk is 

Plet Van Schuyienbergh 
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SOCIAAL 

AANTAL THUISLOZEN 
IN BRUSSEL GROEIT AAN 

Eigen aan elke grootstad, maar wellicht 
nog het meest aan Brussel, is haar aantrek
kingskracht van thuis- en daklozen. De 
schijnbare geborgenheid van de anonieme 
massa is vaak het enige alternatief voor 
mensen die in de marge van de maatschappij 
zijn gesukkeld. Hun aantal neemt met de dag 
toe, ook al weet men niet precies met hoeveel 
ze zijn. In Brussel zouden er „enkele duizen
den" zijn, dat zeggen de verantwoordelijken 
van HOBO, het Hoofdstedelijk Overleg van 
Brusselse Onthaalcentra. 

ASIELEN VERSUS... 
ledere winter worden ze weer zichtbaar: de 

stationslapers, de soepdrinkers, zij die in 
Brussel Centraal aanschuiven voor de gaar
keukens van het Leger des Hells of van een of 
andere scoutsgroep in het Noordstation. Om 
dan, naar mate de seizoenen vorderen, uit 
het zicht van de passanten en de media te 
verdwijnen, terug de anonimiteit in. 

Vluchtige hulpverlening, hoe goed bedoeld 
ook, is een zeer tijdelijk pleister op het houten 
been van het probleem. Om daaraan te 
verhelpen richtten goede zielen nachtasielen 
op. Vlug bleek dat deze direkte opvang 
misschien wel een oplossing voor de nacht 
biedt maar geen antwoord op de vraag „en 
wat tijdens de dag?". Doorgaans leidt een 
uitweg naar het café, het station, het park of 
lege panden. Een antwoord werd gevonden 
in opvangcentra waar niet alleen de dag 
gesleten wordt maar waar oplossingen van 
blijvende aard worden gezocht. 

Stijgt het aantal thuislozen tijdens de win
termaanden ? 

Jarenlange registratie wijst op het tegen
deel, zegt Jan Gaublomme, koördinator van 
Thuislozenzorg Vlaanderen. Ook de stelling 
dat nachtasielen noodzakelijk zijn omdat de 
bestaande opvangcentra te hoge toegangs
drempels hanteren is niet ter zake, vindt 
Gaublomme. Hij noemt het een grote myte 
dat een nachtasiel geen toegangsdrempels 
zou hanteren. Ervanngen in binnen- en bui
tenland leren dat het er vrij vlug tot konflikten 
komt en oproerkraaiers voor de volgende 
nacht geweigerd worden. 

Het is de overtuiging van de verdedigers 
van opvangcentra dat de nachtasielen het 
probleem van de thuisloosheid alleen maar 
verstevigt en bestendigt. Een fundamental 
aanpak van het probleem dringt zich dan ook 
op. 

De huisvesting van dal(- en thuislozen binnen Brussel blijft een nijpend 
probeem, een initiatief als het sociaal verhuurkantoor Iris is een mogelijke 
oplossing. (foto Oann) 

.OPVANGCENTRA 
In Brussel werken aan Nederlandstalige 

zijde 6 onthaalcentra, samen stellen zij zo'n 
300 opvangbedden ter beschikking. De zes 
hebben zich verenigd in het Hoofdstedelijk 
Overleg Brusselse Onthaalcentra dat onder 
het letterwoord HOBO door het leven gaat. In 
het geheel van het budjet voor armoedebe
strijding werkt de Brusselse overkoepeling 
met iets meer dan 10 miljoen fr. 

HOBO, dat met een groeiend aantal thuis
lozen gekonfronteerd wordt, kwam onlangs 
in het nieuws met de vraag om de projekten 
nog meer op mekaar af te stemmen zodat 

permanente oplossingen kunnen worden 
aangeboden. 

Hier alle problemen van de thuislozen 
aanhalen kunnen wij niet, de voornaamste 
blijven behuizing en begeleiding van ,,de 
gasten". In de Brusselse agglomeratie is het 
biezonder moeilijk om een fatsoenlijke en 
betaalbare kamer te vinden wat meebrengt 
dat de verblijfsduur in de onthaalhuizen 
steeds langer wordt. Om daar aan te verhel
pen werd het sociaal verhuurkantoor Iris 
opgencht, het kan 57 woongelegenheden 
aanbieden. 

O 
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Het grote werk van HOBO bestaat er in de 
gasten aan een baan te helpen, ze zinvol 
bezig te houden en ze tenslotte opnieuw in 
de maatschappij te integreren Daartoe wor
den bi] het Vlaams Fonds voor Integratie van 
Kansarmen (VFIk) projekten ingediend Deze 
van 1992 beheldsen vooral tewerkstelling, 
opleiding en basisedukatie, uitbreiding van 
het huurwoningenbestand, rekreatieve en 
sportieve begeleiding en socio-kulturele inte
gratie 

HOBO-koordinator Koen Van Liedekerke 
somt de sinds januari '93 goedgekeurde 
projekten op Kinderwerking (150 opgeno
men kinderen in 1990), begeleiding bij de 
integratie van thuislozen (met de vraag waaa-

rom zoveel gasten die de onthaalhuizen ver
laten in hun zelfstandig wonen mislukken), 
integratie door medische hulpverlening en 
lichamelijke verzorging en, biezonder be
langrijk, de voltijdse funktie van een koordi-
nator 

EEN LUISTEREND 
OOR 

Naar aanleiding van een perskonferentie 
publiceert HOBO een overzicht van de pro
jekten, verduidelijking van de opvangproble-

ADVERTENTIE 

AALST 
PAASDAGEN 
9/04 t/m 13/04 
KEIZERSHALLEN 

TUINSALON 
BEURS 
BOUWEN EN 

WONEN 
OPEN VRIJ 19-21 u - ZAT 14-21 u - ZO-MA 10-21 u - Dl 16-21 u 

BOUW-WONING-TUIN 
BEURS 

KEIZERSHALLEN AALST PAASDAGEN 

DEZE BON 
GEEFT U 

GRATIS TOEGANG OP 

GRATIS T0EGANGS80A/ 
ENKEL GELDIG ZAT van 14 tot 21 u 

ZO-MA van 10 tot 12 u 
DIN van 16 tot 21 u 

matiek en de noodzakelijke maatregelen om 
tot stukturele oplossingen te komen Tot slot 
worden de bij HOBO aangesloten onthaalhui
zen en hun werking voorgesteld 

De problemen van de onthaalcentra zijn 
met gering Als illustratie citeren wi] uit de 
beschrijving van De Schutting, een van de 6 
aangesloten huizen De vzw ontstond uit de 
onthaalhuizen Albatros (voor mannen en klei
ne gezinnen) en Open Deur (voor vrouwen 
met of zonder kinderen) Omdat het met meer 
mogelijk was de mensen die het onthaalte
huis hadden verlaten maar toch om begelei
ding bleven vragen verder te begeleiden 
werd De Schutting opgericht Het is een 
zelfstanding centrum voor beschut wonen 
van een gemengd publiek, zowel mannen als 
vrouwen, Belgen, migranten en vluchtelin
gen Men kan er alle dagen van 9 tot 22u 
terecht voor een tas koffie, een partijtje biljart, 
een gesprek Elke avond wordt er door een 
vrijwilliger gekookt en men kan er voor 10Ofr 
gezond eten, verzekert de koordinator 

BIJ de begeleiding zijn twee aspekten be
langrijk woonbegeleiding op maat van de 
gast, hulp en advies bij allerlei praktische 
klussen verhuizen, kledij kopen, administra
tieve hulp bij opname in een ziekenhuis, b v 
Naast de praktische bijstand vinden de bewo
ners bi] hun persoonlijke begeleider een 
luisterend oor dat rekening houdt met me
ning en temperament, verleden en plannen 
van elke bewoner 

De Schutting draait op een kleine groep 
mensen waarvan 1 voltijdse koordinator en 5 
deeltijdse hulpverleners, het initiatief kan op 
12 vaste vrijwillgers rekenen De Schutting 
wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeen
schap maar deze subsidie dekt naast de 
loonkost slechts een vijfde van de werking-
kosten, de rest moet door akties en giften 
gefinancierd worden 

Dit verhaal, dat wij slechts als voorbeeld 
citeren, kan licht gewijzigd over de andere 
onthaalhuizen verteld worden, voor allen 
geldt echter wat De Schutting-verantwoorde-
lijke als voornaamste doel omschrijft „Men
sen helpen bij het vinden van een echte thuis 
waar het aangenaam verblijven is en waar zij 
zichzelf terugvinden Want wie kan zonder'" 

Het onthaal van thuis- en daklozen aan 
Vlaams-Brusselse zijde dateert - op het 
Leger des Heils na - van vrij recente datum, 
het wordt door (jonge) mensen met grote 
inzet gedragen Omdat zij onontbeerlijk en 
een dwingende noodzaak zijn dragen wij 
deze initiatieven een warm hart toe Bestendi
ge zorg voor onmiddellijke hulp - ook bud
gettair - moet gehandhaafd blijven, het 
probleem fundamenteel oplossen blijft echter 
de opdracht 

(mvl) 
- Hoofdstedelijk Overleg Brusselse 

Onthaalcentra, Bijstandstraat 5, 1000 
Brussel. 02/514.18.49 
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ONTWIKKELING 

DE BOUWORDE 40 JAAR JONG 
„De Bouworde is een monument van men

selijke l<ultuur in Vlaanderen, een monument 
dat meer waard is dan alle kuituurpaleizen en 
praattempels samen.' 

Phil Bosnians 

Velen in Vlaanderen trokken vanaf 1953 
naar alle windstreken om er te bouwen 
voor ontheemden. Meer dan ooit, nu het 
nieuwe feest van de haat, de stukgescho-
ten Balkan, ledere avond op de beeldbuis 
komt, is deze vredesaktle aktueel. Onze 
redaktie praatte met senator Willy Kuij-
pers, die aan een der eerste bouwkampen 
in Duitsland deelnam. 

• Hoe groeide die deelname bij jou in die 
ti jd? 

Willy Kuijpers: „Toevalligenvijze woon
den we in Leuven een lichtbeeldenreeks bij 
over het eerste Vlaamse bouwkamp in Mun
ster. Thuis hadden we reeds 't een en 't ander 
vernomen over de 17 miljoen Volksduitsers 
die bloedig verdreven werden o.m. uit de 
Sovjetunie, uit Silezië, uit pommeren en heel 
Oostpruisen, enz... Ook vedreef Tito ze uit de 
Balkan, o.a. uit de nu bekend geworden 
Branja. Osije hette ook Esseg! Het fameuze 
„Prinz-Eugen"-vrijwitligersbataljon werd er 
voor het Oostfront geretkruteerd. Later zou
den we via Arthur de Bruyne in Herent Sude-
tenduitsers ontvangen en hun droevige ver
drijving uit Tsjechië tren kennen. Zowat 17 
miljoen beroofde ontheemden spoelden 
hoofdzakelijk in het toen nog berooide West-
Duitsland aan. Duizenden kwamen om tij
dens die jarenlange moordende uittochten 
nar het westen. Oostpriesterhulp, o.l.v. de 
Tongerlose Norbertijn Werenfried van Straa-
ten, groeide uit kommer rond die exodus. De 
adoptie van rugzakpriesters, de moterfiets-
en volkswagenakties, de spek- en klereninza-
melingen, vormden een vast begrip binnen 
ons jeugdleven. 

Bouwen voor die mensen - ooit onze 
vijanden! - in de natrillende oorlogsperiode, 
betekende een rebelse vredesdaad, die je 
met de ogen van nu moeilijk kan inschatten. 
Vlaanderen beleefde bovendien zelf nog vol
op de wit-zwarttegenstellingen. En de mees
ten onder ons hadden het thuis evenmin erg 
breed... 

• De Bouworde werd een suksesverhaal ? 
Willy Kuijpers: „In 1954 werkten reeds 

2000 bouwgezellen in hun tipisch wit werk
pak in Duitsland en Oostenrijk. Onder hen 
meer dan 1.400 Vlamingen. Toen was ik erbij. 
Bij het opengaan van het IJzeren Gordijn 
einde 1989, zijn we naar,, onze'' bouwwerf op 
de grens van Hessen en Saksen gaan zoe
ken...Maar 35 jaar later was er zoveel veran
derd ! Het sukses was slechts mogelijk dank
zij de Witherenabdi] die aan Oostpriesterhulp 
en de Bouworde in Tongerio in den beginne 

onderdak verleende. Ze heeft de eerste kam
pen zwaar ondersteund. Maar een hele rij 
meningsverschillen met Spekpater Weren
fried van Straaten deed de twee organisaties 
hun eigen weg gaan. Inntussentijd vormde 
vanaf 1956 het Sekulier Instituut van de 
Bouworde - een soort leke-orde voor lang-
blijvende bouwgezellen - het kader en de 
draagkracht van deze unieke aktie. Intussen 
klonk de Bouworde als een wereldbegrip I In 
1957 organiseerde Vlaanderen al bouwkam
pen in „de Kongo". Maar daar bleef het niet 
bij I Jaarlijks trokken zo 'n 7.000 bouwdriftigen 
voor allerlei sociale noden de wereld rond. In 
1972 verwierf de Bouworde als,, inzet voor de 
mensheid" de vooraanstaande Albert 
Schweitzerprijs." 

• Vandaag leeft de Bouworde eerder be
scheiden tussen de vele ontwikkelingsor
ganisaties in... 

Willy Kuijpers: „Inderdaad, er is nu veel 
meer te doen voor jongeren dan in de start-
tijd. Hoeveel jonge Vlamingen trekken niet 
jaren op in de officièle ontwikkelingssamen
werking of zijn aktief bij de meer dan 400 
Vlaamse projektorganisaties binnen de Der
de Wereld ? Je hebt Artsen zonder Grenzen, 
Student Aid, enz.. Maar ook vele gewetens
bezwaarden zitten maatschappelijk volop 
ven/veven met hun daadwerkelijke inzet voor 
daklozen. Denken we bijvoorbeeld aan ,Ooi-
konde', het Leuvense integratiewerk. De 
Bouworde blijft uitgezaaid over heel de we
reld, denk maar aan de NGO Coopido. Ook 
met verschillende anders opgezette aktivitei-
ten heeft zijn zich tn Vlaanderen vernieuwd." 

• Welke aktivitelten bedoelt u ? 
Willy Kuijpers: „De Weenverk-projekten 

van de Vlaamse Regering. Langdurig werklo
zen kunnen hun bbouwopleiding krijgen via 
de Bouworde. Of de Telebouworde, dit zijn 

kleine groepjes vrijwilligers die zich geregeld 
inzetten voor kansarmen in de eigen ge
meente of streek. Je kan het een soort 
klusjesdienst noemen. Ook waren er bouw
en herstelakties met gepensioneerden, met 
eks-gevangenen, met eks-psichiatrische pa-
tienten, enz... Ook de Bouwbezinnigskam-
pen, waar leerlingen vanuit scholen de socia
le noden van hun nabije gemeenschap ont
dekken, mag ik met vergeten. Rik Rooms, de 
huidige Bouworde-direkteur, doet met zijn 
ploeg goed eigentijds, revolutionair wer, ge
loof me. 

• Welke sociale omzet heeft de Bouworde 
tot nogtoe verwezenlijkt in de wereld ? 

Willy Kuijpers: „Dat valt moeilijk te becij
feren. Maar dat zal zeker een omvang berei
ken van vele miljarden franken. Alleszins 
hebben 145.350 bouwgezellen - waaronder 
zowat 50.000 Vlamingen - er eigen levens-
bezieling bij opgestoken. Maar de ontelbare 
huizen, scholen en ziekenhuisjes, kerken, 
enz...die gebouwd, geschilderd, vernieuwd, 
aangepast werden, dragen geen naam en 
meestal zelfs geen ,eerste' steen. Kijk, in 
Schaarbeek bijvoorbeeld, kunnen we met de 
vzw Damiano in een leeggekomen Franciska-
nerklooster 32 kamers ,open' houden voor 
daklozen, dankzij de Bouworde. Zonder die 
hulp was het echt met mogelijk geweest dit 
grote gebouw woonklaar te maken voor die 
hulpbehoevenden En dat is slechts één van 
de duizenden voorbeelden. De Bouworde is 
lettertijk en figuurlijk onbetaalbaar 

• Hoe kom je bij de Bouworde terecht? 
Willy Kuijpers: „Al veertig jaar op de 

dezelfde wijze: met veel inzetbereidheid en 
wegcijferen van jezelf! Schrijf ze, nodig ze uit 
om over hun projekten te komen praten!" 

De Bouworde: Tiensesteenweg 145, 
3010 Kessel-Lo (Leuven), tel. : 
016/25.91.44. 
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MINISTER SAUWENS 
EN ST.-MICHIEL IN IERLAND 

Het westen van Ierland waar samenwerking tussen Ierse en Vlaamse bedrijven 
tal van mogelijkheden biedt. (foto ts) 

Van 25 tot 27 maart was de Vlaamse 
minister voor Buitenlandse Handel, Johan 
Sauwens op bezoek in Ierland, aan het hoofd 
van een delegatie van een twintigtal Vlaamse 
ondernemers. De missie was een gezamen
lijk initiatief van de Financieel Ekonomische 
Tijd en de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse 
Handel. 

SAMENWERKING 
De keuze voor Ierland past in de reeks van 

kleinere landen en regio's waarmee minister 
Sauwens de handelsbetrekkingen nauwer wil 
aanhalen en een netwerk beoogt tot stand te 
brengen. Eerdere ervaringen in o.a. het Balti-
kum en Katalonië wezen immers uit dat er in 
dergelijke gebieden een gunstige vooringe
nomenheid tot gelijkaardige samenwerking 
met vergelijkbare landen en regio's bestaat 
i.p.v. met de grotere staten. 

De reakties van de deelnemende bedrijfs
leiders waren na afloop erg positief en opti
mistisch ten aanzien van de mogelijkheden 
die Ierland en de Ierse markt te bieden 
hebben. 

Ierland wil wel eens het imago hebben van 
Europese achterkomeren steuntrekker, maar 
kan ekonomisch goede cijfers voorleggen. 
De ekonomische groei is er bevredigend, en 
wat de openbare schuld betreft haalt het nu 
reeds de normen opgelegd door het Verdrag 
van Maastricht: iets waar onze eigen federale 
regering slechts kan van dromen. 

Op een eetmaal, aangeboden door minis
ter Sauwens en VDBH-direkteur-generaal 
Hans De Belder, waren ook een aantal Vla
mingen uitgenodigd, die sinds geruime tijd in 
Ierland verblijven en daar eigen bedrijven of 
kommerciële aktiviteiten uit de grond hebben 
gestampt. Namens die genodigden werd het 
woord gevoerd door Ward Opdebeeck, die 
sinds 1949 in Ierland aktief is. 

CONAMARA 
Opdebeeck kwam na de oorlog in Dublin 

terecht waar hij een suksesvol ondernemer 
werd. Tijdens de jaren zestig werd hij volledig 
in ere hersteld. 

Vanuit Dublin vloog minister Sauwens naar 
Galway, een stad in West-lerland. Tenwijl de 
Vlaamse zakenlui in Dublin hun handelspart
ners opzochten, woonde hij daar een konfe-
rentie bij over lokale en ekonomische ontwik

keling in Ierland. De konferentie werd onder
steund door de EG-kommissie. 

In het Westen van Ierland, waar zich de 
laatste homogeen Gaelic-sprekende gebie
den bevinden, was minister Sauwens de 
genodigde van Conamara-Vlaanderen, een 
Iers-Vlaamse vriendschapsvereniging. De uit
nodiging was hem overhandigd door Paul 
Kempynck, aktief in Vlamingen in de Wereld, 
Conamara-Vlaanderen en lid van de Algeme
ne Vergadering van de Bedevaarten naar de 
IJzer 

Ook in Galway was het ekonomisch milieu 
op de been gebracht, en werd nagegaan 
welke vormen van ekonomische samenwer
king mogelijk zijn tussen Vlaanderen en het 
Westen van Ierland, in het biezonder met 
Udaras na Gaeltachta, het overheidsorgaan 
dat instaat voor de sociaal-ekonomische en 
kulturele ontwikkeling van de Gaeltacht, het 
nog homogeen Gaelic-sprekende deel van 
Ierland. De Vlaams-lerse politiek-psichologi-
sche venwantschap kon ervoor zorgen dat de 
juiste toon snel werd gevonden. 

ST.-MICHIEL 
Het politieke geweld waarmee Ierland al zo 

lang kampt blijft echter een schaduw werpen 
over het prachtige groene eiland. Het is 

daarom hoogtijd dat het Ierse probleem niet 
langer wordt benaderd als een intern-Brits 
probleem. De EG moet er stilaan een punt 
gaan van maken om die kwestie open te 
trekken en de Britse afscherming ervan te 
doorbreken. 

Serieuze kontinentale investeringen in 
Noord-lerland kunnen helpen om het eksklu-
sief Britse belangenmonopolie min of meer te 
ondergraven, en bespreekbaar te maken. 
Mogelijk is hier een rol weggelegd voor een 
eigen Vlaams buitenlands (handels-)beleid 
dat de eerste stappen in die richting kan 
wagen. Ierland wordt al te lang gekweld door 
politiek onrecht dat ons Vlamignen niet koud 
kan laten. 

Dergelijke Vlaamse buitenlandse handels
missies vormen ook een gelegenheid om het 
Belgische diplomatieke korps vertrouwd te 
maken met het nieuwe Belgische staatsrecht. 
Zo achtte de Belgische ambassadeur in Ier
land het nodig om zich publiekelijk af te 
zetten tegen de verdere regionalizering van 
de Buitenlandse Handel, die voorzien wordt 
in het St.-Michielsakkoord. 

Minister Sauwens replikeerde dat deze 
regionalizering het logische gevolg is van de 
eerdere toewijzing van het ekonomische be
leid aan de gewesten en stelde dat het hier 
om een ,onomkeerbare beweging" gaat. 

(kj) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD n 

DE DUITSE LANDEN (4) 

IN ITALIË 
OFFICIËLE VREDE 

De teerling over Zuid-Tirol is geworpen Het 
„pakket" maatregelen dat het binnen Italië 
gelegen Duitse gebied moet toelaten, als 
zodanig te blijven bestaan, wordt op 30 mei 
door de SVP (Sudtiroler Volkspartei) officieel 
als bevredigend verklaard 

Deze uitspraak, die met 83% van de stem
men gedaan wordt, maakt de baan vrij voor 
de erkenning door Oostenrijk dat Italië de 
verplichtingen van het in 1969 overeengeko
men autonomiepakt nagekomen is Begin juli 
al overhandigt Oostenrijks minister van Bui
tenlandse Zaken Mock een verklanng in die 
zin aan de ambassadeur van Italië 

Dezelfde maand laat hij dat aan de Ver
enigde Naties weten, waar het konflikt des
tijds aanhangig was gemaakt 

Betekent dit nu dat de Zuidtirolers op beide 
oren kunnen slapen' Bijlange met Eigenlijk 
zijn ze het moe geworden, tegen de Italiaan
se macht en sluwheid te blijven opbotsen 
Alleen de ,,Union fur Sudtirol" trekt de oor
spronkelijke SVP-lijn door, zij wordt echter 
slechts door een minderheid gevolgd In 
Oostenrijk zelf vindt ze hoofdzakelijk in de 
FPO (Freiheitliche Parti Oesterreichs) bond
genoten 

Wel moet gezegd dat Italië - na lang 
tegenspartelen - toegegeven heeft dat in
breuken op de autonomie voor het Internatio
nale Gerechtshof kunnen gebracht worden 
Anders gezegd het geeft toe dat Zuid-Tirol 
met een louter binnenlandse aangelegenheid 
van Italië is Ook heeft de Obmann (voorzitter) 
van de SVP verklaard, dat instemming van 
het pakket met betekent dat aan het zelfbe
schikkingsrecht verzaakt wordt 

Toch zit er een angel in de staart Italië blijft 
beschikken over de bevoegdheid om al die 
pakketmaatregelen „uit te voeren en samen 
te ordenen" In het verleden is al gebleken 
dat hiermee ook kan bedoeld zijn samen te 
ordenen met de wetten en belangen van 
Italië Wat een gevaarlijk middel is om de 
autonomie zijdelings uit te hollen 

Dat van de zijde der Italiaanse overheid wel 
degelijk gevaar dreigt, moge blijken uit de 
kransneerlegging die de militaire komman-
dant van Bozen op 4 november („overwin-
ningsdag" van Italië op Oostenrijk) organi
seert voor het nog steeds overeind staande 
fascistische overwinningsmonument En 
daarbij de leiding der SVP in zijn patnotlische 
toespraak een veeg uit de pan geeft 

Misschien nog bedenkelijker is de omstan
digheid dat Raffaela Costa, minister voor de 
Gewesten van Italië, een uitgesproken staats-
nationalist is Het pakket is nauwelijks afge
sloten, of daar weigert hij al, het in de 
grondwet verankerde, onderscheid tussen 
Gewesten met normaal statuut en die met 
een biezonder statuut (Zuid-Tirol en Aoste) te 
erkennen 

TOCH IS HET WERK 
NIET AF 

Op 20 november kiest de SVP een nieuwe 
leiding Zij houdt voor, van de traditionele lijn 
met te willen afwijken verzamel partij van alle 
Zuidtirolers te zijn De nieuwe Obmaan, de 
39-jarige Brugger, waarschuwt Rome dat 
woordbreuk tegenover het pakket tot een 
kampagne voor onafhankelijkheid kan voe
ren Hij ziet, na het bereiken van een autono-
miestatuut, een taak allereerst in het waken 

hierover en verder in het bevorderen van een 
regionalistisch Europa 

In de late tachtiger jaren werd Zuid-Tirol 
nog eens opgeschrikt door een terreurkam-
panje die weliswaar uitsluitend tegen materië
le doelen (spoorwegen, banken, elektnsche 
installaties), nooit tegen mensen gericht was 

In oktober komt een groep Tirolers voor de 
rechtbank, beschuldigd van 46 zulke aansla
gen 

Om ook iets goeds te melden de Italiaan
se Kamer erkent in het begin van het jaar 
diploma s die in Oostennjk gehaald zijn, zon
der veel omhaal (zoals tot dan toe) en iaat 
kandidaatstelling voor openbare ambten op 
grond daarvan toe 

Anderzijds duikt een van de in Noord-ltalie 
suksesvolle „Lega's' nu ook in Zuid-Tirol op 
ZIJ heet Lega Altoastesina en steunt de inge
weken Italianen op de wijze zoals de FDF de 
verfransten en Walen in de Brusselse randge
meenten steunt 

K.J. 

IN FRANKRIJK EN ZWITSERLAND 
Eindelijk durven de Elzassers (de Lothann-

gers nog met) opnieuw aan politiek doen 
Op 22 maart '92 worden in heel Frankrijk 

gewestelijke verkiezingen gehouden Want 
zelfs Frankrijk heeft zichzelf in Gewesten 
ingedeeld Vanzelfsprekend vertonen die 
slechts toevallig eens een verband met natio-
naliteitsverschillen En hun bevoegheiden, 
laat staan hun begroting, zijn onbeduidend 

FRANKRIJK: 
PRIL BEGIN 

Maar alle baten helpen Onder de naam 
Autonomie Alsacienne komt de UPA/EVU 
met 27 kandidaten op in ,,Unter-Elsass' Ze 
ontplooien een veelomvattend, vooralsnog 
onbereikbaar programma Een greep er uit 
gelijkstelling van Duits en Frans in het onder
wijs, een volwaardige Elzasissche televisie 
(tegenover nu 7 minuten in de gewesttaai), 
eigen belastingsbevoegdheid, en eigenlijk 
ook de erkenning als kulturele en taalmmder-
heid 

UPA/EVU maakt deel uit van de Europese 
Alliantie, waann de VU een leidende rol 
speelt 

De verkiezingen verlopen allesbehalve 
gunstig voor de autonomisten 1,85% (7 405) 
van alle stemmen Toch verliezen ze de meod 
met Ze geven een deel van de schuld aan de 
waarschijnlijk bedoelde venwarnng tussen de 
gelijktijdige gewestelijke en kantonverkiezin
gen, aan de omstandigheid dat het sedert de 
oorlog de eerste keer is en vermelden met 
genoegen dat ze betere cijfers hebben be
haald dan de kommumsten en het Forum des 
Democrates 

Bovendien was er inderdaad een ,,stoor
zender ' aan het werk een pseudo-regiona-
listische lijst Alsace d'abord, die er in slaagde 
5,97% van de kiezers in de luren te leggen 

Het IS wel bedenkelijk dat het jakobijns-
umtaristische Front National daar 16,4% 
haalt Zijn de Elzassers dan toch grotendeels 
een franskiljonse volksgroep geworden'? 

Een positief resultaat van heel deze kies-
kampagne is alvast dat het gebruik van het 
Alemannische dialekt op kiesvergadenngen 
en zelfs op de televisie doorgebroken is 

Met het oog op het Franse referendum over 
het verdrag van Maastricht laat het Elzas-
sisch-gezinde maandblad „Rot und Wiss" 
een overwegend positief advies afdrukken 
Het heeft begrijpelijkenwijs vooral oog voor 
het mogelijke vervagen van de Frans-Duitse 

ï> 
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staatsgrens, hoezeer het ook betreurt dat het 
huidige Europa geenszins op volkeren en 
gewesten gebouwd is. 

ZWiïSERU\ND: WEER 
EEN BARST 

Verleden jaar konden wij met voldoening 
de start melden van Wochenzeitung 3, een 
weekblad dat bedoeld is voor de drielanden-
hoek Zwarte Woud, Baseier land en Boven-
Elzas. Vermoedelijk hebben wij te vroeg ge
juicht. 

In het nummer van 28 februari worden alle 
partijen voor de gewestelijke verkiezingen in 
Frankrijk voorgesteld, allemaal, behalve de 
enige die niet door Parijs gemanipuleerd 
wordt, de enige uit de streek van het blad zelf, 
de Elsassische Volksunion. 

In Zwitserland wordt naar 6 december 
(1992) verwezen, bijna zoals in België naar 24 
november (1991). Op die dag stemt Zwitser
land over de vraag of het zal toetreden tot de 
EER (de Europese Ekonomische Ruimte), 
een soort wachtkamer voor de Europese 
Gemeenschap. 

Toestand en uitslag gelijken sterk op de 
gang van zaken in Denemarken. Het rechtse 
en het linkse bestel( zakenwereld, vakbon
den, de traditionele politieke partijen enz.) 
pleiten er voor, het volk stemt er tegen. 

Bi) die gelegenheid komt een scherpe 
tegenstelling tussen de Franse en de Duitse 
Zwitsers aan het licht. Eens te meer wordt in 

Zwitserland laat graag zijn versclieidenheid zien, tot op de postzegels. 
Het voorkomt echter niet dat tegenstellingen tussen de leden van de 
federatie van jaar tot jaar duidelijker worden. (foto Epa) 

het politiek-kulturele gedrag het kanton over
spoeld door de etnische faktor; ook al is de 
agglomeratie Zurich, Zwitserlands ekonomi

sche hoofdstad, natuurlijk kosmopolitisch in
gesteld. 

K.J. 

WIJ IN KATALAANSE HEMEROTEEK 

Zoals WIJ regelmatig tijdschriften van 
volks-nationale bewegingen en dito 
partijen ontvangt, zo krijgen ook zij ons 
weekblad toegestuurd. Doorgaans is de 
taal de barrière om mekaars uitgaven 
volledig te begrijpen, vooral sinds die 
regio's (terecht) hun eigen taal gebrui
ken en met langer het Frans, tiet Spaans 
of het Engels. Met een beetje goede wil 
en de hulp van een vertaler, vaak een 
landgeno(o)t(e) ter plekke, kunnen de 
meeste teksten ontcijferd worden. 

Zo ontvangt onze redaktie vanuit Bar-
cenola de in het Katalaans gestelde 
revue Debat Naclonahsta. Miquel Sella-
rès, direkteur van DN, schrijft ons „WIJ 
graag te ontvangen daar het zeer inte
ressant is en een plaatsje heeft in onze 
hemeroteek (tijdschriftenverzameling)." 
Hij heeft in WIJ het omslagverhaal over 
de Olimpische Spelen in Barcelona ge
lezen en noteert in DN :„ln het Vlaams 
weekblad WIJ kunt gij, die de taal ver

staat, een verhaal van 6 bladzijden lang 
vinden over de Olimpische gedachte. 
Drie en/an, getekend door Flandrien, 
zijn gewijd aan de Spelen van Barcelo
na en hierin komt de Katalaanse aard 
van de Spelen duidelijk tot uiting." 

Debat Nacionalista is een „onafhan
kelijke uitgave ten dienste van de natio
nalistische heropbouw van Katalonië en 
staat open voor alle strekkingen en 
ideologieën die zonder kompleksen wil
len meebouwen aan de Katalaaanse 
natie." 

DN is een lijvig (120blz.), goed geïl
lustreerd en in het Katalaans gesteld 
magazine, het kost 600 Ptes (zo'n 190 
fr.). 

(mvl) 

- Debat Nacionalista. Uitg. Centre Docu-
mantacio Politica, Gran Via de les Corts 
Catalanes, 570 entresol in 08011 Barcelo
na. 
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OMSLAGVERHAAL 

HOLLYWOOD LOGUTA. 
Roma locuta, causa ftnita; als Rome (de paus) gesproken heeft is de kous 
af. Het gold eeuwenlang als dé onherroepelijke beslissing in kerkelijke 
aangelegenheden. Ook priester Daens wist er alles van. In 1895 werd hij 
naar Ronte ontboden, maar een audiëntie bij de paus en de zo begeerde 
pauselijke zegen kon hij er bekomen. En toch had Rome „gesproken". 
Maar de tijden veranderen, honderd jaar later is het niet meer wachten op 
een uitspraak van Rome maar op deze uit... Hollywood waar in de nacht van 
maandag op dinsdag j. l . de American Academy of Motion Pictures Arts and 
Sciences uitspraak deed over de film Daens. 
Het verdikt van de Academy is ondertussen bekend, zij bekroonde als 
beste buitenlandse film Indochine.... 
In Hollywood locuta, ons omslagverhaal van deze week, brengen wij 
volgende elementen samen: een overzicht van de plechtigheden n.a.v. de 
stichting, nu 100 jaar geleden van de Christene Volkspartij, de uitgave van 
twee nieuwe boeken over Daens en de daensistische beweging; Denise 
Van Dam sprokkelde voor WIJ enkele franstaiige kommentaren over de 
Daensfilm samen terwijl Onno P. Falkena dat in Nederland deed. Onze 
filmmedewerker Willem Sneer tenslotte beticht achtergrond en belang van 
de Oscars. 

DAENS IN HOLLYWOOD 

HOE BELANGRIJK ZOU EEN 
OSCAR GEWEEST ZIJN ? 

Op 6 oktober 1927 kregen de toeschou
wers in het Warner Theatre, bij de vertoning 
van The Jazz Singer, voor het eerst geluid te 
horen. De gevierde Joods-Amenkaanse zan
ger Asa Yoelson, beter bekend als Al Jolson, 
kreeg volgens de legendarische Amerikaan
se regisseur Samuel Fuller deze wereldpre
mière van de sprekende film van zijn vriend 
Edward Israel Itskowitz (de filmster Eddie 
Cantor met wie hij ooit een straatduo vormde) 
toegespeeld omdat deze er geen tijd voor 
had. Deze Jolson sprak er zijn beroemde 
woorden uit: „You ain't heard nothin' yet!" 
(vrij vertaald: dit is nog niets vergeleken bij 
wat je nu zult horen!). 

OOM OSCAR ~ 
1927 werd in vele opzichten een historisch 

jaar, want toen stelde de American Academy 
of Motion Pictures Arts and Sciences haar 
jaarlijkse prijzen van verdienste in. Deze Aca
demy Award werden uitgereikt in de vorm van 
een beeldje dat - en vele verklaringen wor
den gegeven - de naam Oscar meekreeg. 
Een van de verklaringen is dat iemand bij de 
eerste presentatie van het verguld beeldje 
zou hebben gezegd: „Het lijkt op mijn oom 
Oscar". 

De bekende scenarioschrijfster uit de jaren 
twintig en dertig, Frances Marion, die twee 
Oscars kreeg voor het beste draaiboek met 
The Big House (1930) en The Champ (1932) 
zei over het beeldje: „Het is een perfekt 
simbool van de filmbusiness, een prachtig 
atletisch lichaam dat een glanzend zwaard 
omvat, met de helft van het hoofd, het deel 
dat de hersens bevat, helemaal weggehakt". 

De Oscars werden voor het eerst uitgereikt 
in 1929, twee ervan gingen naar Lewis Miles
tone, hij maakte de beste film en was beste 
regisseur met Van het Westelijk front geen 
nieuws. Het is pas sinds 1948 dat er ook een 
Oscar aan een buitenlandse film wordt uitge
reikt . 

HOE WORDT 
ER GESTEMD? 

De American Academy werd gesticht door 
de filmindustrie om ,,de kulturele, opvoeden
de en wetenschappelijke waarde" van films 
te verhogen. Sinds 1954 heeft iedere nieuwe 
film vertoond in een kommercieel teater van 
Los Angeles en grote omgeving, voor het 
minimum van een week, in het jaar vooraf-

Stijn Coninx proefde met zijn Daens
film even de droom van Hollywood. 

(foto Reuter) 

gaand aan de Oscar-uitreiking, kans op deze 
Oscar. Het stemmen veranderde wel even, 
maar sinds 1957 is het voorbehouden aan 
leden van de Academy, die eveneens nomi
neert. De Academy is eigenlijk een soort 
vakbond en ieder lid ervan kan dus stemmen. 
Maar in een week tijd kan natuurlijk met ieder 
lid van de Academy de films hebben gezien 
en daarom worden er voorafgaand aan de 
nominaties overal in Amerika speciale verto
ningen ingericht om het iedereen zo makke
lijk mogelijk te maken. 
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STEMMING MAKEN 
In Variety, het blad van de Amerikaanse 

ontspanningswereld, verschijnen omstreeks 
die tijd bladzijden grote advertenties die zich 
tot de leden van de Academy richten met de 
vraag of ze toch eens willen kijken naar die 
film, met die sterren, enzovoort. Zo verscheen 
er op 4 januan j.l. een volle bladzijde die 
Daens aanprees, met in volgorde: boxoffice, 
want inkomsten zijn belangrijk voor de Amen-
kanen, de indrukwekkende lijst van prijzen: 
Venetië, Gent, Parijs, Chicago, Valladolid en 
Cannes. En vervolgens persuittreksells zoals 
A monumental epic (Film & Television), 
Daens is a masterpiece (Look), Brilliant 
(Knack), Human and heroic (The People), A 
breathtaking plea for justice and quite sim
ply... a man/ellous film (Panorama). 

Deze voorafgaande stemmingmakerij, zo
wel bij het grote publiek als bij de stemge
rechtigden, is erg belangrijk. ,,Alles wat de 
film onderscheidt van de andere genomineer
den, tot zelfs het financiële aspekt zijn be
langrijk", zegt John Hegeman, een grote 
jongen bij Orion Classics. Een truukje om 
nog meer aandacht te trekken is de film uit te 
brengen net voor men gaat nomineren. Wat 
dit jaar gebeurde met de Italiaanse II ladro di 
bambini en de Russische Urga. Dat kan 
natuurlijk ook schadelijk uitvallen, zoals dat 
gebeurde met Toto Ie Héros, die dan niet 
werd genomineerd. 

Maar naast de onmiddellijke vertaling van 
het sukses aan de kassa, zijn de voordelen 
op lange afstand nog veel groter. De echte 

waarde van een nominatie ligt meer in de 
aanvenwante markten. „Het maakt een groot 
verschil voor het leven op de plank en zijn 
waarde als uitleenprodukt", zegt Tom Roth-
man, een president van The Samuel Goldwyn 
Co. Per Holst, producent van de Deense 
winnaar Pelle, the Conqueror, zegt; „De 
Oscar heeft een grote prestigewaarde voor 
mij en ik denk dat het de film een tweede 
karrière gaf in de Skandinavische landen, 
maar voor de rest zou ik het niet juist kunnen 
duiden". 

De Engelse baas van Gala Films, Kenneth 
Rive, beweert dan weer dat een Oscar meer 
geld in het laadje brengt, zuiver uit de lucht is 
gegrepen. De Nederlandse winnaar van 1986 
(De Aanslag) was een totale miskleun en met 
Pelle was het al niet veel beter, tenwijl Romai-
ne Hart van Mainline Pictures met Salaam 
Bombay en Das Schrecklichen Madchen 
dan weer goeie zaken deed. 

BEU\NGRIJK? ^ 
In de loop van de jaren kwamen er steeds 

meer Oscars, de belangrijkste voor de Ameri
kanen blijven deze voor de beste film, beste 
akteur, beste aktrice, beste regisseur. 

Voor de rest van de wereld is de Oscar voor 
de beste buitenlandse (met Engelstalige) film 
erg belangrijk. Hoe belangrijk een Oscarbe
kroning IS kan men opmaken uit een uit
spraak van Shirley Maclaine, waaruit ook 
blijkt dat kwaliteit niet altijd als norm geldt: 
„De Oscar betekent één ding - een miljoen 
dollar meer ontvangen voor de film. Het is 

een grote publiciteitswedstrijd. Natuurlijk 
gaat alles er eerlijk aan toe, maar sentiment 
speelt een te grote rol. 

Eens toen ik genomineerd was en hoorde 
dat Elizabeth Taylor een gat in de keel had, 
heb ik mijn vliegtuigbiljet terug ingeleverd." 

Maclaine heeft het misschien wat overdre
ven, want volgens vooraanstaande US-verde-
lers van buitenlandse films, garandeert een 
Oscar alleen geen sukses. Goede marketing, 
de juiste film en een beetje geluk, kunnen 
echter voor financieel sukses zorgen. Als 
Amerikanen dan al één buitenlandse film per 
jaar gaan bekijken, dan zal het zeker een 
genomineerde of prijswinnende prent zijn. 
Een Oscar geeft een film cachet, en helpt 
enorm bij de marketing. Ook zal de film op 
meer plaatsen worden vertoond en niet enkel 
in New York, Los Angeles, Boston of San 
Francisco. 

Maar zoals Federico Fellini het zei: ,,ln de 
myte die cinema is, is de Oscar de hoogste 
prijs". 

NIET BEKROOND 
Tot nu blijft deze hoogste eer alleen voor

behouden aan de Antwerpse Nicole Van 
Goethem voor haar schitterende animatiefilm 
uit 1987, Een Griekse Tragedie en vervoegt 
Daens de lijst van de genomineerden die met 
lege handen naar huis gingen, dat waren in 
1970 Paix sur les champs en in 1989 Le 
maitre de la musique... 

Willem Sneer 

•i.A!fan,niitiM&'^ 

De Charles Woeste uit de Daensfilm even ongenaakbaar als de echte., (foto V. De Schrijver) 
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DAENS IN NEDERLAND 

LIEFDESGESCHIEDENIS 
STOORT DE VOLKSKRANT 

Daens is misschien wel de meest aangrij
pende Nederlandstalige film ooit gemaakt. 
Dat zegt liet FNV Magazine, dat met een 
oplage van 570.000 eksemplaren een van de 
meest gelezen tijdschriften in Nederland is. 
De Nederlandse dagbladpers is al niet min
der onder de indruk. De Amsterdamse Tele
graaf noemt Daens kortweg „een meester
werk", het Utrechts Nieuwsblad repi van 
een „superieur menselijk drama". Het protes
tantse dagblad Trouw maakte naar aanlei
ding van de Nederlandse première, eind 
februari, een paginagroot interview met 
hoofdrolspeler Jan Decleir, die in Nederland 
de nodige bekendheid geniet sinds zijn op
treden als ,,Sil de Strandjutter". 

PATATJE... 
Jan Decleir in de hoofdrol van Adolf Daens 

is volgens Trouw een schoolvoorbeeld van 
geslaagde typecasting. Beide komen in aan
merking voor de beschrijving ,,een lastig 
karakter". Alleen al de indrukwekkende wijze 
waarop Decleir gestalte geeft aan de opstan
dige priester Daens is voldoende reden om 
de film te gaan zien, vindt de krant. 

In de recensie onder de kop „Steekt u ook 
een patatje mee, meneer pastoor?" vindt 
Trouw het van lef getuigen om in deze tijd 
van no-nonsense en verrechtsing een histo
risch drama over ontwakende verworpenen 
te verfilmen. Stijn Coninx heeft volgens 
Trouw zijn werk goed gedaan. „Daens be
schikt over de allure van een heus epos". 

De linkse Volicsltrant - tot 1960 uitgespro
ken katoliek - vindt de simpele love story 
tussen het fabrieksmeisje Nette en de socia
list Jan de Meeter storend. De krant be
schouwt dit liefdesverhaal als „een commer
ciële knik rict^ting Hoilywood, die de film geen 
goed doet'." „Zou Daens er zelf vrede mee 
hebben gehad dat de burgerij waartegen hij 
in opstand kwam zich thans ontroerd zit te 
laven aan de wantoestanden van toen?", 
vraagt de krant zich af. 

GRANDEUR 
Het liberale NRC/Handelsblad uit Rotter

dam heeft aandacht voor de politieke konno
taties van de film. „Bijna alle Vlaamse zuilen 
eigenden zich de film toe: de christendemok-
raten herinnerden zich de oorsprong van de 
afkorting CVP, de Volksunie beroept zich op 

het opgaan van het Daensisme In het Vlaams 
nationalisme en de socialisten worden ge
sterkt in de opvatting dat de katholieken op 
sociaal terrein niet te vertrouwen waren." 

De NRC is overigens diep onder de indruk 
van Daens: „De massascènes vertonen 

„Voordien wist ik dat het Vlaamse arbei
dersvolk een dubbele vernedering had on
dergaan : die van arbeider en die van Vla
ming, na het zien van de Daensfilm voel ik 
deze ook aan." Dat beweert een UCL-prof in 
de Sociologie. 

ZIEN EN VOELEN 
En hij staat met dat gevoel met alleen. Vele 

Walen hebben mij met veel ontroering over 
de film verteld. En dat mag niet verwonderen, 
voor velen was het een vaststaande zaak dat 
enkel Wallonië - als zwaar geïndustnali-
seerd gebied - een klassestrijd heeft uitge
broed. Arbeidersmiserie, kinderarbeid, ver
drukking en opstand werden in Wallonië 
doorgaans als een louter Waalse aangele
genheid beschouwd. De film Daens toont in 
alle hardheid en emotie de feiten, het andere 
gelaat van het vroegere Vlaanderen. 

De film is ook een openbanng van de 
kineasten- en akteurstalenten die Vlaanderen 

grandeur en verraden ambachtelijke creativi
teit De overtuigende scènes met de idealisti
sche geestelijke, die bijna verdrinkt in de 
pompeuze Vaticaanse hallen, symboliseren 
fraai hoe onverenigbaar roomse gehoor
zaamheid en sociale rechtvaardigheid zijn." 

Mede dank zij de positieve pers doet 
Daens het goed in Nederland. Sinds de 
Nederlandse première, eind februari, draait 
Daens - van Maastricht tot Groningen -
permanent in de grote bioskoopzalen met 
volgens de uitbaters zeer aanvaardbare be
zoekersaantallen. Hierbij moet overigens 
worden aangetekend dat enkele Nederland
se instellingen van meet af aan betrokken 
waren bij deze Vlaamse film. De KRO zal 
Daens over enige tijd als mini-serie uitzen
den, de Amsterdamse Shooting Star Film-
company is één van de drie ko-producenten. 

Onno P. Fall(ena 

rijk is en die in Daens tot uiting komen. Vele 
Walen kenden Stijn Coninx via films als 
Hektor en Koko Flanel, dat was wel grappig 
maar versterkte de Waalse stereotiepen over 
bepaalde Vlaamse kunstuitingen: het burles
ke, het Breugeliaanse. Daens heeft er voor 
gezorgd dat het Vlaamse film-imago in Wallo
nië als een pijl de hoogte is ingeschoten. 

De vele gesprekken die wij over Daens 
hebben gevoerd hebben ons geleerd dat de 
film in een paar uur tijd in Wallonië veel meer 
simpatie en begrip voor de Vlamingen heeft 
opgebracht dan honderden officièle „dis
cours" samen. 

Verder is het duidelijk dat de Waalse kijker 
zich in het verleden zoals het in de film 
uitgebeeld wordt, heeft kunnen inleven: men 
ziet de Vlaming lijden en strijden, men voelt 
zich als kind van het Waalse arbeidersvolk 
met de kinderen van het Vlaamse arbeiders
volk verbonden, men we/f ook de haat tegen 
de franstalige onderdrukker. Men voe/fVlaan
deren. Dat dit middels een kultureel medium 

I> 

DAENS IN WALLONIË 

LA LIBRE VINDT FILM 
TE ANTI-KLERIKAAL 
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gebeurt heeft velen in Wallonië een pleidooi 
voor meer kulturele uitwisseling en samen
werking ontlokt. 

NEÏÏE 
Als u vraagt hoe de Waalse pers heeft 

gereageerd dan is het antwoord resoluut: 
met veel lof. Zij het dan dat de katolieke krant 
La llbre Belgique aanstoot heeft genomen 
aan de tè anti-klerikale toon van de film. 

Een citaat: „God wel, de kerk niet; zo 
zouden wij de doelstelling van de film kunnen 
samenvatten. Hierin volgt de film gewoon een 
modeversctiijnsel. (...) Hoe dan ook, men kan 
niet anders dan aantstoot nemen aan de 
kloof tussen enerzijds de beschrijving en de 
sctiildering van tiet arbeidersmilieu en ander
zijds de scènes waarin de held gekonfron-
teerd wordt met de machthebbers. De eerste 
verleidt de kijker door de juistheid en de 
hardheid van de feiten; de tweede lijkt eerder 
op een vaudeville (Urbanus...). 

De vertolking, in de mate dat deze de 
weergave is van de overtuiging van de au
teurs, wekt dezelfde mengeling van lof en 
ven^/ijten op. 

Jan Decleir geeft blijk, zoals gewoonlijk, 
van een grote autoriteit en presence, maar 
zijn spel is te monolitisch. De afwezigheid van 
nuances versterkt het eenzijdige beeld van 
revolte bij het personage ten nadele van de 
nederigheid en de spiritualiteit die hem toch 
kenmerkten. Anderzijds verleiden de vele 
andere akteurs de kijker door hun levendig
heid, hun natuurlijkheid en hun humor Wij 
denken daarbij speciaal aan Antje De Boeck 
in de rol van Nette." 

NOODZAAK 

TWEE NIEUWE BOEKEN OVER DAENS 

DE ZAAK-DAENS 

De krant Le Soir benadrukt, naast het 
akteurs- en regisseurstalent, het universele 
karakter van de problematiek van de film. Een 
uittreksel: „Deze episode overtreft zeer vlug 
haar tijd (einde van de 19de eeuw) en haar 
streek (de omgeving van Aalst) om over te 
gaan in een universele dimensie. Inderdaad, 
de uitbuiting van de arbeidersklasse die op 
straffe van ontslag tot kalmte gedwongen 
wordt, het winstbejag ten alle prijze, de dikta-
tuur van de patroons, de werkloosheid, de 
korruptie van de macht en de rechtsspraak 
die in de film naar voor worden gebracht; ze 
zijn onvoorstelbaar aktueel. 

hAensen als Daens, die een strijd voor 
sociale rechtvaardigheid voeren, bestaan 
ook vandaag nog. t^aar zoals in de 19de 
eeuw trachten de machthebbers, de kapita
listische wolven die verblind zijn door zelfvol
daanheid hen te doden, althans moreel. Op 
het einde van de 21ste eeuw is een film als 
Daens een noodzaak." aldus Le Soir. 

Dit Daensjaar wordt verrijkt met twee bie-
zondere uitgaven over de Christene Volks
partij en haar boegbeeld. 

Bij het Davidsfonds te Leuven verschijnt De 
zaak-Daens van Frans-Jos Verdoodt. Reeds 
meer dan 30 jaar wordt de auteur door het 
fenomeen van de sociaal-demokratie uit de 
vorige eeuw beziggehouden. 

Het boek is gesteund op het proefschrift 
dat Verdoodt in 1988 aan de Rijksuniversiteit 
Gent verdedigde en behandelt de verhou
ding tussen het kerkelijk en wereldlijk gezag 
en de priester Adolf Daens die tussen 1894 
en 1907 de meest geruchtmakende verte
genwoordiger was van de kristen-demokra-
ten. 

Het boek van Verdoodt is biezonder boei
end omdat het de sociaal-ekonomische toe
stand schetst die tot de zaak-Daens heeft 

geleid. Deze schets wordt verruimd door een 
tweede kader, nl. dat van de kerkelijke en 
burgerlijke strukturen van die tijd en de wis
selwerking tussen beide. 

Het beschrijven van deze strukturen werd 
o.m. mogelijk door het recent openstellen 
van de Vatikaanse archieven m.b.t. Leo XIII, 
die paus was ten tijde van de opkomst en de 
groei van de kristen-demokratie. 

Verdoodt begint de Zaak-Daens bij het 
ontstaan van België om de lezer wegwijs te 
maken in het politieke landschap van die tijd. 
Hij kan aldus de vroegste wortels van de 
sociale problemen situeren. 

Vrij vlug zou de roep naar politieke en 
sociale hen/ormingen klinken, zou de verrui
ming van het stemrecht geëist worden en een 
prille kristen-demokratie het licht zien. Deze is 
niet uit de lucht komen vallen maar het 

Denise Van Dam 

LEXICON VAN DE DAENSISTISCHE BEWEGING 

Een van de foto's uit het lexicon: de vier stichtsters van Volksverheffing, 
het Vrouwenziekenfonds uit Aalst. Staand: Nathalie Vinck en Jeanette De 
Neve. Zittend: Prudencia De Backer en Paulina Bosman. 

Op zondag 13 juni 1993, de jaarlijkse 
Daensdag in Aalst, verschijnt het boek 
Lexicon van de Daensistische Beweging. 
Het werd samengesteld door Frans Van 
Campenhout, hoofdredakteur van Daens 
Vandaag, tijdschrift van het Priester 
Daensfonds. 

Dit Lexicon wil de lezer een alfabetisch 
gerangschikt overzicht geven van de di
verse eerste- en tweedeplanfiguren die 
een rol hebben gespeeld in de Daensisti
sche beweging; situeert de diverse stro
mingen, verenigingen en persorganen 
van de beweging in hun historisch kader. 
Ook wordt aandacht besteed aan men
sen en verenigingen die nu nog het daen
sistische gedachtengoed aanhangen en 

verspreiden. De auteur voegt er een lijst 
aan toe van de politieke kandidaten op 
daensistische lijsten tussen 1894 en 
1936, venwijst naar andere publikaties 
waar meer informatie kan worden gevon
den, en eindigt met een uitgebreid regis
ter. 

Een dergelijk overzicht in de vorm van 
een handig naslagwerk bestond tot op 
heden niet. 

- Lexicon van de Daensistische Bewe
ging. Frans Van Campenhout. Uitg. Ko]!, 
IHollenaarstraat 24, 9041 Gent (Oostakker). 
Voorintekenprijs: 650 fr. tot 14 mei 1993 
(nadien 795 fr.) op rek.nr. 428-0098591-72 
(KB) van Ko]!, met vermelding: Lexicon 
Daens. 224 biz. geiii. 
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rezultaat van een evolutie die het katolieke 
paternalisme langzaam maar zeker aanvrat 

Uitspraken als deze van de Luikse vikans-
generaal Rutten „dat de werkman diende te 
begrijpen dat hij moet berusten in zijn lot, dat 
hij de gevolgen moet dragen van de lagere 
staat waarin God hem heeft geplaatst" kon
den met anders dan naar opstand leiden 

En deze kwam er met het werkliedenop-
roer in 1886 

Verdoodt tekent waar het oproer gestalte 
kreeg en komt o m bij Hector Plancquaert 
die reeds in 1890 in de Denderstreek op zoek 
ging naar kandidaten om tegen Charles 
Woeste, het boegbeeld van de Katolieke 
Partij, op te komen Deze poging lukte met 
maar strooide wel het zaad tot de oprichting 
in Ninove van de zogenaamde Roelanders 
(1891), een groep van sociaal-bewuste en 
vlaamsgezinde intellektuelen en middenstan
ders, die zich vlug tot kristen-demokraten 
zouden ontpoppen 

Pnester Daens kwam door zijn broer Adolf 
met de groep uit Ninove in kontakt en aldus 
ook met de oprichting van de partij (1893) in 
het dorp Okegem, nu deelgemeente van 
Ninove 

Hier begint het meeslepende verhaal van 
een priester tussen kerk en knsten-demokra-
tie 

Het boek van Frans-Jos Verdoodt, dat wij 
in een volgende uitgave uitgebreid zullen 
bespreken, wordt op vrijdag 16 april as te 
Okegem voorgesteld Samenkomst m Buurt
huis 't Kouterke om 20u Die avond zal de 
auteur geïnterviewd worden door Standaard-
joernalist Pol Van Den Driessche en worden 
naast harpe-spel fragmenten voorgelezen uit 
histonsche dokumenten, o m uit redevoerin
gen van pnester Daens 

Inschrijven voor deze avond is verplicht 
Robert Van Isterdael, Omer de Vidtslaan 9 te 
1760 Roosdaal (054/33 36 82) 

- De zaak Daens. Fr.-Jos Verdoodt. Ultg. 
Davidsfonds, Leuven. Geill. 290 biz., 795 fr 

STICHTING 
CHRISTENE VOLKSPARTIJ 
WORDT HERDACHT 

In april 1893 werd in Okegem bij Ninove de 
daensistische Chnstene Volkspartij gesticht 
Die stichting kwam met onverwacht Ze be
antwoordde aan een reële behoefte en heeft 
gedurende meer dan twintig jaar het politieke 
en sociale klimaat m Vlaanderen mee be
paald 

Al lang voor 1893 was op verschillende 
plaatsen de idee gegroeid van een onafhan
kelijke chnsten-demokratische en Vlaamse 
partij Er was in brede knng ongenoegen over 
het regeringsbeleid op sociaal en Vlaams 
gebied 

In Ninove was in 1891 dat proces in een 
stroomversnelling geraakt Jan-Baptist van 
Langenhaeke had er zich bij tussentijdse 
provincieverkiezingen kandidaat gesteld te
gen de officiële kandidaat van de katolieke 
Bewarende Vereeniging Hij kreeg de steun 
van jonge arbeiders en intellektuelen - die 
o m het weekblad Klokke Roeland uitgaven 
- en werd verkozen Via het Vlaamsch 
Taalgilde - een Vlaamse ,,letterkundige 
maatschappij" - kwamen die Ninoofse de
mokreten in kontakt met de Aalsterse druk
ker-uitgever Pieter Daens, die er op sociaal 
en Vlaams gebied dezelfde opvattingen op 
nahield 

Door de grondwetsherziening van 1893 
kregen alle mannen vanaf 25 jaar stemrecht 
Meteen konden arbeiders, boeren en mid
denstanders, die tot dan toe politiek onmon
dig waren, hun stem laten horen in de politie
ke arena 

Dat de Chnstene Volkspartij in april 1893 
werd gesticht, was dus geen toeval Dat de 
stichting in Okegem gebeurde, misschien 
wel Drukker Jan-Baptist De So/fse/zer woon
de er dicht bij het station en stelde zijn huis ter 
beschikking voor bijeenkomsten en vergade
ringen Het huis was zowel van Ninove als 
vanuit Aalst gemakkelijk te bereiken 

Pas op de derde bijeenkomst van de de-
mokraten werd priester Daens bij het initiatief 
betrokken Hem werd gevraagd om het pro
gramma, dat in gemeenschappelijk overleg 
was tot stand gekomen, in duidelijke bewoor
dingen te formuleren Daens speelde even
wel snel een leidende rol in de nieuwe 
politieke formatie, zodat achteraf de hele 
beweging naar hem werd genoemd 

Toch was het de initiatiefnemers van Oke
gem met om een autonome politieke partij te 
doen Ze wilden druk uitoefenen op de Bewa
rende Vereemqing en door een tijdeliike dissi
dentie hun demokratische, sociale en Vlaam

se eisen kracht bijzetten Pas toen in de loop 
van 1894 bleek dat een overeenkomst met de 
konsen/atieve katolieke partijbonzen met mo
gelijk was, kozen ze bewust voor de konfron-
tatie 

Het zijn vooral de belangen van boeren en 
arbeiders die in het programma van Okegem 
de aandacht krijgen Het pleitte tevens voor 
een hen/orming van het belastingstelsel, voor 
taalgelijkheid en schoolvrede, afschaffing van 
de loting bij het leger en vermindenng van de 
militaire uitgaven Het was een vooruitstre
vend en sociaal programma, dat zowel bij 
een deel van de katolieke en liberale burgerij 
als bij de arme plattelandsbevolking aanhan
gers vond Het was weiinig ideologisch maar 
vooral pragmatisch gencht en duidde voor de 
verschillende problemen een haalbare oplos
sing 

Het sukses van de Chnstene Volkspartij bij 
de parlementsverkiezingen van oktober en 
december 1894 in het arrondissement Aalst 
was het bewijs dat het programma de weer
spiegeling was van de reële noden van de 
Vlaamse bevolking 

DAENS TE OKEGEM 
PROGRAMMA 

Vrijdag 16 april 1993 
20u voorstelling van het boek De 

Zaak Daens door Frans-Jos Verdoodt in 
Buurthuis 't Kouterke 

Zondag 18 april 1993 

9u herdenkingsmis met homilie door 
pastoor Callebaut 

10u15 onthulling van bronzen ge
denkplaat 

„Slaaf noch bedelaar mag de arbei
der zijn Hij moet een vrij en welvarend 
man wezen" 

Priester Daens 
Hier werd op 15 april 1893 de Chnste

ne Volkspartij gesticht 
Feestrede door Roland De Rouck 

10u45 Akademische zitting Toe
spraken door prof Lode Wils en drs 
Dirk Podevijn Muzikale omlijsting 

12u30 Receptie 

Tentoonstelling in Ninove, Oud 
Stadhuis (20-30 apnl) ,,Daens in de 
gazet" (info 054/33 78 57) 
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MUZIEK 

BOEIENDE LEIDRAAD DOOR MUZIEKBOS 

Het woord klassiek is zwaar beladen en 
maakt ons eerder schuw dan gefascineerd. 
Michelangelo overdondert ons, Van Eyck is 
te sereen, Homerus hoort in de nevel thuis en 
Goethes Werther is niet van deze aarde. 
Vooroordelen die Chris Craker, de auteur van 
Kijk op klassiek, weghaalt in verband met de 
muziek. Hij doet dat met een handig boekje 
en een bijbehorende CD. 

Het werk is uiterst toegankelijk en haalt 
elke leek en oningewijde probleemloos over 
de drempel. „Ontzettend veel mensen be
zochten mij na een concert en kwamen dan 
altijd met de onsterfelijke zin: ,,lk ben gek op 
klassiek - ik weet er ontzettend weinig van 
- maar ik weet wel wanneer ik iets mooi 
vind." Voor al deze mensen is het boekje 
bestemd". 

Zo begint de auteur zijn leidraad. Eerst 
bakent hij het terrein af door o.m. op een 
bevattelijke manier in te gaan op begrippen 
als sonate en toonsoort. Dan bespreekt hij de 
fragmenten die op de CD zijn opgenomen, 
een bloemlezing die vertrekt bij Vivaldi's Vier 
seizoenen en uitloopt op Gershwins Rhapso
dy in Blue. De vijftig beste komponisten aller 
tijden krijgen een kleurrijk portret, gekruid 
met een of andere anekdote die de leesbaar
heid vergroot. Zo komen we te weten dat op 
Chopins begrafenis Mozarts Requiem werd 
gezongen. Zo ook dat Chopin bijzonder klei
nerend kon doen over üszt door hem een 
uitstekend boekbinder te noemen die ander
mans werken tussen de omslagen stopt. Zo 
ook dat Zoltan Kodaly een pracht van een 
cellosonate schreef, een opmerking die ik 
alleen maar kan beamen omdat ik ze ooit met 
vuur en hartstocht hoorde vertolken door de 
zwervende Rus Mark Drobinsky. Zo ook dat 
DImitry Sjostakovitsj het moeilijk had met het 
Stalinregime maar toch - dank zij het wapen 
van de ironie - zichzelf kon blijven. 

Mozart krijgt iets te weinig aandacht 
wat de opera betreft. 

VEEL BOMEN 
De auteur gaat dan even in op de tweede 

Weense school (de dodekafonie van Schoen
berg en zijn leerlingen), de opera, en de 
twintigste eeuw. Tenslotte volgen enkele be
schouwingen over de beste uitvoeringen, en 
de instrumenten van het orkest. 

Konklusie? Chris Craker neemt je bij de 
hand en voert je door een land waar je nooit 
op uitgekeken bent. Uiteraard is zijn keuze 
van werken en musici subjektief. Toch heb ik 

een paar bedenkingen. Monteverdi en Mozart 
krijgen wat de opera betreft te weinig aan
dacht, vooral omdat hun ideeën in verband 
met de waarde van woord en klank lijnrecht 
tegen mekaar staan en bepalend waren voor 
de toekomst. En een figuur als Heinrich 
Schütz lijkt me in het werk wat ondergewaar
deerd. Ik hou persoonlijk niet van het woord 
nationalistisch in de muziek, het heeft een 
negatieve lading. En ik begrijp niet dat men 
een kosmopoliet als Igor Stravinsky onder 
deze noemer zet. Ook had ik graag een 
bijdrage gelezen over de uitvoeringspraktijk 
van de barokmuziek, Mozart en diens tijdge
noten door Nikolaus Harnoncourt en zijn 
adepten. 

Maar dat zijn spijkers op laag water en wie 
zijn eerste stappen wil zetten in een bos met 
veel bomen, vindt hier een degelijke staf
kaart. 

WDB 

- Kijk op klassiek. Crist Craker. Uitg. Bruna, 
Utrectit, met bijbetiorende CD 725 fr. De CD 
bevat uitvoeringen van 18 bekende werken die 
zowat de hele muziekgeschiedenis overspan
nen, en die in het boek besproken worden. Hier 
volgen de titels: Vivaldi - De vier jaargetijden -
concerto n° 3 Herfst - (allegro); Bach - suite n° 
3 - air; Handel - The arrival of the queen of 
Sheba; Mozart - Eine kleine Nachtmusik -
allegro; Beethoven - Mondscheinsonate -
adagio; Mendelssohn - Midzomernachtsdroom 
- scherzo; Brahms - symfonie n° 1 - un poco 
allegretto; Tsjalkovsky - serenade voor strij
kers - wals; Rachmaninov - pianoconcert n° 2 
- moderato; Chopin - fantasie impromptu op. 
66; Dvorak - Slavische dans op. 48 n° 1; 
Projofiev - Luitenant Kije - troika; Debussy -
Clair de lune; EIgar - Enigmavariaties - Nim
rod; Mahler - symfonie n° 1 - Stürmisch 
bewegt; Wagner - Lohengrin - voorspel tot de 
derde akte; Puccini - Turandot - Nesssun 
Dorma; Gershwin - Rhapsody in blue. 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

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

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

\ ! Z Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 
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KULTUUR 

ANTWERPEN 93: 

DE VONKEN SPRINGEN ERAF! (vervolg van biz. 7) 

wereld. Zo'n kans laat men toch niet liggen! 
De VU heeft te Antwerpen steeds aan een 
opbouwende oppositie gedaan. De goede 
initiatieven hebben wij steeds ten volle ge
steund. Antwerpen 93 is op het kulturele vlak 
uiteindelijk weer eens een ,groots' initiatief. 
Daarom onze spontane, entoesiaste mede
werking. " 

• De schrijvers morren. Ze komen niet aan 
de bak tijdens Antwerpen 93 zeggen ze. Is 
dat zo? 

„D/f is gedeeltelijk juist, alhoewel reeds 
bijgestuurd. Dit zal altijd wel zo zijn met een 
manifestatie van dergelijke allure. De ene tak 
van de kultuunvaaler is wellicht gemakkelijker 
in een dergelijke publieksaangelegenheid te 
betrekken dan de andere. Laat deze detailkri
tiek ons niet afleiden van het goedbedoelde 
opzet van dit kuituurjaar." 

• Zijn er nog andere kategorieën van mal-
kontente kunstbeoefenaars ? 

„Jawel! Helaas, omdat Vlamingen zich nu 
eenmaal nooit - zo blijkt toch maar weer I -
kunnen verheffen boven de kleine privé-
belangetjes of het vicieuze vriendenkringe
tje I Dat deze kritiek dan via de grote media-
middelen tot in de huiskamer wordt geslin
gerd, vaak zonder onmiddellijk wedenvoord, 
beschouw ik ais slagen onder de gordel. Is 
het niet jammer, dat zulks bijvoorbeeld ge
beurt door een Linda Lepomme, direkteur 
van de Musicalafdeling van het Ballet van 
Vlaanderen, die toch niet zo te klagen heeft 
over steun vanuit Antwerpen en heel Vlaan
deren, zou ik denken! Óf door een gefrus
treerde Frie Leysen, eks-direkteur van deSin-
gel, die bereikte ooit min 30 miljoen jaartekort 
en richtte zich eenzijdig op aktuele podium
kunst! 

Laten we eensgezind staan tegenover Ant
werpen 93. De start is pas enkele dagen 
geleden gegeven. Is het niet wat vroeg om 
reeds te evalueren ?" 

• Bestaat er niet wat wrevel over een al te 
grote buitenlandse inbreng in het pro
gramma van Antwerpen 93? 

„Dit kan zeker de mening van sommigen 
zijn. Persoonlijk deel ik dat standpunt zeker 
niet Het doel van Antwerpen 93 is immers 
bewust tweeledig: enerzijds het herbevesti
gen van de eigen Vlaamse identiteit via een 
belangrijk historisch luik van prestigieuze 
tentoonstellingen, gewijd aan de hoogtepun
ten van onze uitgestraalde kuituur in de 16de 
en op het einde van de 19de eeuw, en nu 
weer op de hedendaagse kunstscène. An
derzijds, zoals ik reeds aanstipte, wordt de 
gelegenheid geboden, om in een geest van 

Niet alle geluiden over de start van Antwerpen 93 waren even positief. Het 
vuurwerk dat één van de hoogtepunten van de opening moest worden was voor 
velen ontgoochelend. De vonken sprongen er weliswaar af, maar dan eerder 
tijdens de perskonferentie na het vuurwerk... (zie ook bIz. 5). 

verstandhouding en verdraagzaamheid ken
nis te maken met andere kuituren en volken. 
Ik vind dat hierin een goed evenwicht in de 
programmalle bereikt werd. Laten we ook 
hier de evaluatie nog maar wat uitstellen!" 

• Antwerpen 93 wordt voor een zeer groot 
deel door privé-sponosrs gefinancierd. 
Was dit onvermijdelijk? Hoe groot is de 
greep van de sponsors op het programma 
van Antwerpen 93 ? 

„Sponsoring is nu eenmaal onherroepelijk 
en onvermijdelijk geworden. Zolang dergelij
ke sponsoring niet misleidend of storend 
opdringerig wordt, stoort mij dit eigenlijk met 
Integendeel zelfs, het is immers goed dat alle 
grote instellingen, industriële vestigingen en 
firma 's terzake wakker schieten en ook op het 
kulturele vlak een substantiële rol willen spe
len. Dit IS een kwestie van konkrete betrok
kenheid. Dit is inderdaad ,Kultuur zonder 
muur', toch een waardevolle VU-slogan, met! 
Nog een het bewijs dat dit,Kuituurjaar '93' 
zich bewust verheft boven de politieke be
grenzing, maar reeds een schok teweeg
bracht van sensibilisering en samenwerking, 
tussen al wie bezord is om de toekomst van 
Antwerpen en dus mijns inziens van gans 
Vlaanderen. Op dit vlak verd/ende Antwerpen 
93 dus reeds waardevolle .gulden sporen'! 

Wat tenslotte het tijdelijke van de eenmali
ge ekspositles overtreft, zal de definitieve 
heraanleg van de hele kernstad, de restaura
tie en schoonmaak van tal van monumenten 
en historische gebouwen zijn. Dit is nu reeds 
de fysieke herrijzenis van Antwerpen, op
nieuw toonbaar en zichtbaar voor de hele 
wereld. 

Dat het hele projekt ver de 700 miljoen fr. 
overtreft, maakte wel duidelijk dat zulke mani
festatie niet door de stad Antwerpen alleen 
kan gedragen worden. Een reden te meer, 
om met de unieke steun van de Europese en 
Vlaamse gemeenschap, noodzakelijk doch 
spontaan bijgesprongen door privé-sponso-
rlng, deze uitdaging aan te gaan. Indien men 
merkt hoeveel privé-eigenaars inpikken op 
de massale schoonmaak en opfrissing van 
de hele stad, loont het opzet Antwerpen 93 
alleszins nu reeds de moeite! 

Dat ook de VU-fraktie, binnen de huidige 
betsuursmeerderheid, hieraan konkreet kan 
meewerken, pleit mijns msziens voor onze 
politieke verantwoordelijkheid. 

Met die ingesteldheid wens ik u massaal 
welkom in Antwerpen tijdens dit belangrijke 
, Kuituurjaar '93'. 

(ts) 
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INLEVEREN 
IS DE BOODSCHAP 

O
p het eerste gezicht wekt het 
verwondering dat men op 
Sclessin de lonen wil terug
schroeven. De klub kroop 
moeizaam uit een diep dal, 
speelde drie Europese thuis-
matchen en behodut uitzicht 
op de finale van de Beker van 
België. 

Voor Standaard scheen de 
wederopstanding een feit. En 

nu dus dit. 

Alhoewel natuurlijk. De spelerskern is 
breed en... internationaal. Goedkoop koken 
kan dus onmogelijk. En vermoedelijk vraagt 
trainer Haan versterking. Dat doet elke 
rechtgeaarde coach in het topvoetbal. Die 
mensen mogen nooit tevreden zijn met wat 
ze hebben omdat ze zichzelf daardoor nog 
kwetsbaarder zouden maken. Ze kunnen 
dan immers minder verontschuldigingen in
roepen wanneer de uitslagen de verkeerde 
kant opgaan. 

GEKWETSTE 
CORDIER 

Wat komt Cordier nu (nog) doen in het 
verhaal van Standard en Henrotay? De ma
nager van de Rouches verleent onrecht
streeks steun aan Antwerpboss Eddy Wau-
ters die al veel eerder beweerde dal de ex-
Malinwavoorzitter ons voetbal zware schade 
toebracht door zichzelf voorbij te lopen in 
een uitzichtloze prestigestrijd met Ander-
lecht. KV Mechelen legde inderdaad een 
paar jaar meer geld op tafel dan het machti
ge Sporting en kon zich daardoor een heu
se kampioenenploeg samenkopen. Tot Van
den Stock en Verschueren het welletjes 
vonden en de direkte konkurrent, die zich
zelf financieel had versmacht, nagenoeg 
leegkochten. Cordier, die alles had gepro
beerd en daarbij ook de nodige sportieve 
suksessen behaalde, trok zich gekwetst te
rug. Gekwetst in dubbel opzicht. Dat laatste 
wordt nogal gemakkelijk vergeten. Enerzijds 
verkeerde Cordiers bedrijf in moeilijkheden 
waardoor de kritiek van binnenin op de 
voetbalkapitalist plots hoorbaar werd en an
derzijds had diezelfde voetbalwereld Cordier 
de erkenning onthouden waarop hij meende 
aanspraak te mogen maken. Cordier kreeg 
geen toegang tot het Uitvoerend Komitee 

van de Voetbalbond. De gevestigde mach
ten hielden de deur eendrachtig gesloten. 
Dat moet pijn gedaan hebben aan de man 
die zich op dat moment oppermachtig 
waande. 

In een recent uitgebreid interview met Het 
Nieuwsblad kwam John Cordier nog eens 
op zijn Mechelse avonturen terug. Hij gaf 
toe dat hij de race met Anderlecht onmoge
lijk kon winnen. Hij bekende „onrecht
streeks" dat hij de kapaciteiten of natuurlijke 
bronnen van zijn nochtans sportieve triom
fen vierende vereniging had overschat. Er 
moest een klein mirakel gebeuren om ach-

Op Standard moeten de spelers 
inleveren. Cruz, Demol, Vos, en 
anderen. Er valt niet aan te ont
snappen, zegde manager Henro
tay in een kranteninterview. Hij 
spraltk van minstens twintig per
cent. Hij haaide ook nog eens 
krachtig uit richting John Cordier 
die de oorzaak zou zijn van veel 
financieel leed in het Belgisch 
voetbal. We geloven dat een en 
ander hier moeten gescheiden 
worden. 

ter-de-kazerne meer dan tienduizend toe
schouwers te verzamelen en in de gegeven 
omstandigheden viel het, de loges en busi
ness seats ten spijt, onmogelijk vol te hou
den. Cordier moet het ons niet kwalijk ne
men maar het kleinste kind had hem dit 
vooraf kunnen vertellen... Enige ijdelheid en 
machtswellust zal aan zijn streven dan ook 
met vreemd zijn geweest. Zeker weten. 

DROOM 
Het bedoelde interview bood nog andere 

denk- en diskussiestof. Zo verklaarde de 
man in kwestie dat in een topploeg onmo
gelijk lang kameraadschap en groepsgeest 
kunnen heersen. Eens kampioen geworden 
begonnen de moeilijkheden bij de kontrakt-

Verdiende Philippe Albert, winnaar 
van de Gouden Schoen, een schor
sing van 6 weken voor spuwen naar 
een tegenstrever? (fotovum) 

besprekingen. Emmers, Clijsters en nog wel 
een paar anderen vroegen en... kregen (na
tuurlijk) meer en daarmee begonnen de 
spanningen onder de vrienden van weleer. 
In dit soort omstandigheden maakt het geld 
dus krom wat recht is. Het zijn bekentenis
sen waartoe bestuurders pas overgaan 
wanneer ze afstand hebben genomen van 
de klub en haar problemen. Het betreft hier 
ook een onvermijdelijke evolutie waarmee 
maar zelden rekening wordt gehouden wan
neer spanningen binnen topklubs naar bui
ten treden. 

Het werpt ook een ander licht op de sfeer 
rond een topklub als Anderlecht waar de 
financiële boven- en ondergrenzen binnen 
de spelerskern wel erg ver uit elkaar moeten 
liggen. Het kan er toe bijdragen begrip op 
te brengen voor de stringente en gediscipli-
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neerde financiële politiek van Club Brugge. 
De kameraadschappelijke sfeer die het 
klubleven op Olympia vaak kenmerkt en die 
veel jonge belovende spelers aantrekt wordt 
er nog misterieuzer door. 

Overigens blijft de vraag naar de balans 
van tien jaren Cordierbew^ind achter-de-ka
zerne. Deze is sportief gezien ongetwijfeld 
positief. Zonder de voorzitter zouden de 
klub en haar supporters geen decennium in 
een droom hebben geleefd. Financieel rij
zen meer vragen. Cordier beweert geen 
geld te hebben verdiend met zijn Investmij. 
Misschien niet. Maar echt arm is de uitge
kookte Westvlaming er ook niet van gewor
den. Wat geen venwijt is. Dat hij een failliete 
klub zou hebben overgenomen nemen we 
met een korrel zout. Malinwa erfde van de 
vroegere beheerders het stadion en de Des-
saingronden die ook nog voor een stuk 
werden gerealiseerd. Voorzichtig blijven 
dus. Bovendien werden Cordiers opvolgers 
met op het eerste gezicht onoverkomelijke 
problemen opgezadeld. De klub bezat zelfs 
geen waardevolle belofte meer. Alles was 
van Cordier en zijn Investmij. Er moest een 
obligatielening worden uitgeschreven nadat 
al de resultaatsbepalende figuren een na 
een door de ex-voorzitter waren verkocht. 
Ingesson was voorlopig de laatste. Eyckel-
kamp zal zeker nog volgen. Zo schitterend 
is dat dus niet. Welke uitleg Cordier ook 
moge bedenken. 

HOOGFEEST 
Zondag is het hoogdag. De Ronde van 

Vlaanderen. Ons volk loopt zijn deuren uit. 
Richting Muur. Richting kasseibulten. We 
mogen met verliezen. Het is de enige koers 
die de Vlamingen „moeten" winnen. De Ron
de is ons Wimbledon. 

Kampioenen uit het buitenland hebben dat 
altijd stilzwijgend erkend. Natuurlijk, er was 
Fiorenzo Magni, de leeuw van Toscanië, die 
ons drie jaar naeen in eigen huis de les kwam 
spellen. Maar vaak is ons dat toch niet 
overkomen. De Ronde oefende nooit on
weerstaanbare aantrekkingskracht uit op 
vreemde kampioenen. Ze werden doorgaans 
afgeschrikt door het ruwe parkoers, de hellin
gen vol kasseien, de voorjaarskoude, de 
regen, de soms snijdende wind. 

Voor de onzen was het gesneden brood. 
Alle grote Vlaamse koereurs wonnen min
stens eenmaal de Ronde. De naoorlogse lijst 
IS indrukwekkend: Bnek Schotte, Rik Van 
Steenbergen, Raymond Impanis, Fred De 
Bruyne, Rik Van Looy, Noel Foré, Walter 
Godefroot, Eddy Merckx, Walter Planckaert, 
Roger De Vlaeminck. We kunnen daar nog 
Germain Derijcke, Tuur Decabooter, Ward 
Sels, Eric Leman, Pollentierke, Vanderaerden 
en Van Hooydonck aan toevoegen. Een toch 

15 MILJOEN 
Maar genoeg daarover. Terug naar Stan

dard en Henrotay. Volgens laatstgenoemde 
IS ons voetbal aan een grote inleveringsron-
de toe. Het wordt anders buigen of barsten. 
De spelers heten gewoon teveel te verdie
nen. De klubs kunnen het niet langer blijven 
opbrengen. Henrotay, en hij niet alleen, pleit 
ook voor het terugdringen van de transfer-
prijzen. Zoniet blijft iedereen op zijn stek 
zitten. 

Het zal ongetwijfeld allemaal waar zijn 
maar bekwame en integere klubleiders had
den dit al jaren eerder kunnen weten, moe
ten beseffen. Germain Landsheere, jaren
lang de financiële baas van SV Waregem en 
niet zonder reden tot schatbewaarder van 
de Voetbalbond gepromoveerd, heeft er al
tijd luidop voor gewaarschuwd. Hij werd 
maar zelden gehoord, laat staan begrepen. 
De nuchtere klubbestuurders werd door op
gezweepte supporters zelfs voor aartskon-
servatief venweten. Daar was kortzichtige 
trainerspraat debat aan. ,,Als men zelfs voor 
een spits al geen vijftien miljoen meer wil 
uitgeven..." 

Intussen weet iedereen beter. Het werd 
anders hoog tijd I 

Flandrien 

Edwig Van Hooydonck, Vlaanderen 
rekent op z'n kampioenen tijdens de 
Ronde. (foto vum) 

wel indrukwekkende lijst die je op geen 
andere klassieke erelijst kan terugvinden. 

Daarom staan de venwachtingen altijd 
hooggespannen. Voorjaarswarmte of voor
jaarskoude ; het mag in de Ronde eigenlijk 
niet misgaan. Ze zijn dus venwittigd. 

GOED GEK 
We vinden dat het Sportkomitee van de 

Voetbalbond er goed aan gedaan heeft Phi
lippe Albert streng te straffen voor zijn spu
wen naar een tegenstander in de bekermatch 
tegen Geel. Maar tussen streng en gek ligt 
een afstand. 

Albert wordt met zes weken strenger ge
straft dan Desloover van Waregem die des
tijds Lozano naar de verdoemenis en naar de 
geschiedenisboeken trapte. Geef toe dat alle 
logika zoek is en dat de voetbalbond drin
gend aan die willekeur een einde moet ma
ken. Waarmee we de speler in kwestie zeker 
niet in bescherming willen nemen. Integen
deel. Albert is een mannetjesputter die op 
geen ongeoorloofde aktie ziet. Hij deed dit bij 
Charleroi, bij KV Mechelen en nu bij Ander-
lecht. Maar zes weken voor zijn overtreding 
mag indien voor brutale akties waarbij tegen
standers worden gekwetst of gekraakt maan
denlange schorsingen worden uitgesproken. 
Zoniet. 

HEILIGE 
BESCHERMING 

Willekeur schijnt dezer dagen trouwens 
troef in het Europese voetbal. Club Brugge 
werd voor de schijnbaar vlekkeloos verlopen 
thuismatch tegen de Glasgow Rangers door 
de Uefa met een boete van één miljoen 
bedacht. Geen mens die er nog wijs uit 
geraakt en Antwerp verging het amper beter. 
Omdat de spelers er in Boekarest een beetje 
te geestdriftig tegenaan gingen moeten een 
paar honderdduizenden richting Zurich wor
den versast. Het komt ons allemaal nogal 
vreemd voor. Nu weten we wel dat de Cham
pions League velen om zeer begrijpelijke 
redenen een doorn in het oog is. De ongelijk
heid tussen de klubs wordt er als het ware 
door geïnstitutionaliseerd maar dit kan geen 
reden zi)n om blindweg boeten uit te delen. 
Of vinden ze in Zunch dat de Uefa, die de 
organisatie nochtans volledig heeft gemono
poliseerd, op gelijk welke manier een groter 
deel van de geldkoek moet proberen te 
bemachtigen ? 

Overigens begrepen we geen snars van de 
uitleg van Clubbestuurder Van Hove. Hij had 
het over de gezochte provincieklub die men 
de status van Europese topklub zou misgun
nen, kom Antoine! Hij had ook kunnen spre
ken over de provincieklub die binnen de 
Belgische Voetbalbond „heilige bescher
ming" geniet van een voorzitter die niet gauw 
rode kaken krijgt. Het schijnt ons beter af te 
wachten tot de Uefa meer tekst en uitleg geeft 
alvorens op spokenjacht te gaan. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 3 APRIL ZONDAG 4 APRIL MAANDAG 5 APRIL 
T V 1 

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur locale 12 30 
Affiche, kunstaanbod, 15 00 Monty Python en de Graal, 
film, 16 30 Première Fil & Video, filmnieuws 17 00 
Kelly, jeugdsene 17 25 Sleutel, jeugdaktua, 17 50 Mus-
tl, tekenfilmserie 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Gered door de bel, komische sene, 18 40 Vlaanderen 
vakantieland, Spoora/egen en Keukenhof/kust (Ned), 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 R.I.P., sene 
20 30 Het Kaltenbach Dossier, 1ste deel weekendfilm 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Het Kaltenbach Dossier, 2de deel 

T V 2 

20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel 1 : Alban Berg, portret 
21 55 Vuurvogel 2 : Uit eigen land, Lodewijk Mortelmans 
22 25 Vuurvogel 3: Het Orkest, Offenbach 

VTM 

13 00 Nieuws 13 20 Won Ton Ton, the dog who saved 
Hollywood, film 15 00 Concrete Cowboys, film 16 35 
Super Nintendo; 16 40 Tekenfilm; 16 50 Super Ninten
do, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, avontu-
rensene, 18 30 Jungleboek, Vlaamse familieserie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Harlem Nights, film 
23 30 Nieuws 
23 55 VTM-sport 
00 05 Running Scared, film 

Ned. 1 

08 00 Alles Kits, kinderprogr , 1 5 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 1605 Kwispelen, reeks over honden, 1633 
Natuurlijk Nederlands, onderweg met huisvuil, 16 48 
Heb ik iets gemist', terugblik 17 15 Forza TV, jonge 
renmag , 17 45 Boggle, woordspel 18 15 Sesamstraat, 
cijfers en letters, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de 
Boswachter, milieuprogr voor kinderen, 18 59 Sterren
slag m de sneeuw, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 25 Stakeout, film 
22 22 Glamourland, gossierubnek 
22 56 Karel, praatshow 
23 45 The man in the brown suit, film 

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 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 
18 20 On Top, reeks over bergbeklimmen, 18 50 Step by 
step, serie, 19 20 Nederland Muziekland, show 
2015Streedsof gold, film 
21 45 Meimaand Fllmmaand, vooruitblik 
21 55 Zaterdagavondcafé, komische sene 
22 25 Casino Royale, spelshow 
22 55 Emotions, erotische reeks 
23 25 Voyager: Antarctisch avontuur/Zaïre rivier, dok 
0015 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 17 30 De grote meneer Kaktus show, 
kinderprogr ,18 00 Nieuws; 18 20 Kassa!, konsumen-
tenmag 18 52 Lingo, woordspel ,19 13 Jules Unlimi
ted, techniek en avontuur, 19 44 Oppassen!, komische 
serie 
20 15 Het Oude Noorden, dramaserie 
20 44 Sonja, praatshow 
21 32 Per sekonde wijzer, kwis 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 15 De wereld van Boudewijn Büch, de Zuidpool 
23 46 Museumschatten 
23 55 Nieuws 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering 1100 De 
zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmiddag; 1315 
De legende van Grizzly Adams, jeugdfilm, 14 30 Wil
dernis Edge, jeugdsene, 15 00 Jonge veearts, familie-
serie, 16 00 TV 1 Top 30; 16 30 1 voor iedereen, 
familieprogr , 17 30 Examen, jeugdfilm, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische sene, 
18 35 Om de tuin, tuininfo, 19 00 De Cosby show, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 FC De Kampioenen, komische sene (herh) 
21 00 Help I Mijn psichiater is gek, film 
22 35 Nieuws 
22 45 Ziggurat, kunstprogr. 

TV2 

13 20 De Ronde van Vlaanderen, wielrennen 

VTM 

08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons, 
09 40 Scattergories, telefoonspei, 09 45 Schuif af, kin
derprogr , 1 0 40 Pictlonary, telefoonspei, 10 45 Zon-
dag-Josdag, live-mag , 13 00 Nieuws; 13 20 Star, film-
mag 14 00 Hardcastle & McCormick, misdaadsene, 
14 45 Clip Club; 15 00 Waltz across Texas, film, 16 45 
Empty nest, sene 17 10 Star Trek, the next generation, 
sene, 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 De kinde-
rakademie, kindershow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meester!, komische sene 
20 30 Gaston en Leo, humor 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 20 Wies Anders, Jo Logghe - Nepal 
23 00 Nieuws 
23 30 Tussen de lijnen, sport 

Ned. 1 

18 30 Nijntje, tekenfilmpje, 18 381 for U, jongerenmag , 
19 03 Family Dog, tekenfilmsene, 19 30 Flipper, kinder
serie, 20 00 Nieuws. 
20 15 Waku Waku, spelshow 
20 51 In de hoofdrol, bekende Nederlanders 
21 55 Brandpunt, aktualiteiten 

22 34 Vreemde praktijken, komische serie 
23 03 Kruispunt, RK info 
23 39 Vastenoverwegingen 
23 44 Nieuws 

Ned. 2 

08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 TROS/Veronica 
sport; 13 00 Fryslan Boppe; 13 30 Oom Hedidouane, 
kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr , 1 4 15 Aktüel, 
voor Turken 14 45 Muren van glas, d o k , 16 00 
Nieuws, 1605 Geld- en effektenhandel, teleac, 1610 
Portugees voor beginners, teleac, 16 40 Klussen in 
huis, teleac, 17 20 Blinde hartstocht, serie, 17 40 
Knoop in je zakdoek, op ziekenbezoek 18 00 Nieuws; 
18 08 The A-team, sene, 18 56 Consument en milieu, 
teleac, 19 10 De Natuurgids, teleac 
19 30 Gorilla's In the mist, film 
21 40 Tweede lijn, dok Vliegende Brigade van Soweto 
22 35 Spaans voor de vakantie teleac 
23 05 Varen, teleac 
23 28 Effektief besturen, teleac 
00 06 Nieuws 

Ned. 3 

08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma 11 00 Reizi
ger in muziek; 12 00 Het Capitool, debat, 12 45 Opera 
Matinee, klassiek, 13 25 Ronde van Vlaanderen, wiel 
rennen 1800 Nieuws; 18 10 Studio Italia; 1835 Socu-
tera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de Week, satirisch progr 
20 37 Lopende zaken, berichtgeving 
21 11 The Black Adder, komische serie 
21 49 Diogenes, aktuele reportages 
22 51 Che Ora è, film 

TV 1 

14 50 Room Service, film, 16 05 Grensstad, westernse
ne , 16 30 Samson, kindersene, 17 30 David de kabou
ter, tekenfilmsene 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, woord
spel , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen 19 30 
Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns Euh, spelprogr 

20 40 Raven, aktieserie 
21 30 Alle 5, wetensch progr 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

T V 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Kunststoffen, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Bijdehand, infomag. 
21 30 Nieuws 
22 05 Zwaardvechter, film 

VTM 

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

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service 
Salon, infomag ,17 01 Heb ik iets gemist?, hoogtepun
ten 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
etenstijd, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
19 03 The Cosby Show, komische sene, 19 29 Blik op 
de weg, verkeersmag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, inroepen van hulp 
21 17 Hier en nu, aktualiteiten 
21 57 Ha, die pa!, komische reeks 
2226 Wie vermoorde M.L King?, dok 
23 05 Hercule Poirot, sene 
23 56 Miniatuur 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, serie, 16 00 
Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinderprogr , 16 52 De 
Teenage Hero Turtles, tekenfilmsene ,1715 Ken je de 
witneusmakako ?, dok 17 40 Uw hond gehoorzaam in 
10 lessen, kursus, 18 00 Nieuws; 18 20 Stuntmasters, 
avontuurlijk mag , 19 04 Krabbé, jongerenmag , 19 54 
Tros Kieskeurig, konsumentenmag 
20 24 Stranger in the family, film 
22 01 TROS Aktua, aktualiteiten 
22 30 De wereld rond reizen, vrije tijd en vakantie 
22 39 Ingang Oost, dok sene EHBO 
23 05 Het elfde uur, praatprogr 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 16 00 Nieuws; 
16 05 Lopende zaken; 16 36 Diogenes, aktuale reporta
ges, 17 36 Meneer Rommel, jeugdsene, 17 52 Buur
man & Buurman, animatie, 18 00 Nieuws; 18 19 Won
der Years, komische serie 18 46 TVTV, mag , 19 10 
Afboeken, scheurleer en oestersex, sene, 19 45 TV-
Nomaden, jongerenmag 
20 20 Dit kan harder, dok 
21 03 Lolapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 04 Haenen voor de nacht, humor 
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TV1 
14 35 Die Haibzarte, film, 16 05 Grensstad, westernse
rie, 1630 Samson, kinderprogr, 1730 Snuffel, kleuter-
mag , 1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top score, woordspel 
19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 35 Hemel en Aarde, praatshow 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Kunststoffen, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Om de tuin, tuinmag 
20 30 Kijk uit I, verkeerstips 
20 35 Call of tlie Canyon, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Fietcfi, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,14 05 
Eartlifiie, dok serie 14 15 The power, ttie passion, 
serie, 1440 Webster, serie, 1505 Acountry practice, 
dokterssene, 15 30 Dynasty, serie, 16 20 Santa Barba
ra, serie, 16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 
Happy days, serie, 17 35 Home and away, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, 
spelprogr 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Bompa, komische serie 
21 00 The Flying Doctors, ziekenhuisserie 
21 50 The Strauss Dynasty, serie 
22 45 Nieuws 
23 10 Northern Exposure, serie 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service Sa
lon, middagmag , 17 16 Hoogste versnelling, auto 
mag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat 
dierenwoningen, 18 30 Jeugdjoernaai 18 40 Het klok
huis; 18 58 Juniorsurvival, avontuur, 19 29 Growing 
pains, komische sene 20 00 Nieuws. 
20 25 De Brug, dramaserie 
21 20 Avro televizier, aktualiteiten 
21 55 Birds of a feather, komische serie 
22 32 Rondom Tien, praatshow 
23 15 Cheers, komische reeks 
23 41 Kwispelen, reeks over honden 
00 07 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 35 Blinde Hartstocht, serie. 16 00 
Nieuws; 16 10 Samson, kindermag , 16 50 Club Vero
nica, temaprogr 17 20 Countdown, popprogr 17 45 
Van inkei's choice 18 00 Nieuws; 18 20 Nederland 
Dierenland, dierenprogr , 18 50 Newly weds, sene 
1915 Veronica Reisgids, treinvakantie, 19 45 In de 
Vlaamsche Pot, komische serie 
2015 All you need Is love, spelshow 
21 25 Die 2 : Nieuwe koeien, satire 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Overzicht Meimaand Fllmmaans 
22 40 IJsgala, schaatsen 
23 30 Reklame en promotie, teleac 
00 00 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
18 20 Binnenland, aktueel mag , 18 55 Lingo, woord 
spel 19 23 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
19 59 Langs de kant van de weg, serie 
20 27 Concerto, dok serie 
21 22 Raab voor z'n Raab, TV-spel 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 

T V 1 

15 00 Land in zicht, jeugdfilm, 16 30 Samson, kinder
progr , 1 7 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische sene 
20 25 Derrick, krimiserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: Het simpelste spel, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, infosene, 
19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hiil, kolder 
20 00 Sportavond 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50, 14 15 
Tekenfilm; 14 20 Chip 'n Dale rescue rangers, teken
film , 14 45 Captain Planet and de Planeteers, tekenfilm
serie, 15 10 Rambo, serie, 15 30 Dynasty, serie, 16 20 
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 Teken
film; 17 05 Happy Days, sene, 17 35 Home and away, 
serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr . 1 9 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
serie 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, sene 
21 20 The other woman, film 
23 00 Nieuws 
23 25 Hiil Street blues, politiesene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service 
Salon, middagmag , 1 7 02 Weg van de snelweg -
Nederland, Noord-ltalie, 17 26 Ja, natuurlijk, natuur-
tips, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
rijmen, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 18 55 
Mujaji In Mohlakeng, dok , 19 26 Land in zicht, toeris
me, 19 55 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 Firsts circle, TV-film 
22 08 Megabrein, kwis 
22 48 Flevo Festival '92, impressie 
2315 Dertigers, dramaserie 
00 04 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine huis op 
de prairie, serie, 16 55 Kinderkrant; 17 21 Peter, 
sketch 17 28 Weerbericht, 17 30 Tijdsein i, aktualitei
ten 18 00 Nieuws; 18 18 ik weet het beter, spelprogr 
18 45 Testpiioot, dok , 19 10 Dolfijnverhalen, dok 
19 38 50 Kamers, jongerenmag 
20 05 Peter, sketch 
20 15 Politieke partijen 
20 20 PSV Eindhoven-Porto, voetbal 
22 25 WIngs over the world, dok 
23 17 Studio sport 
00 32 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 17 36 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene 18 00 Nieuws; 18 17 Dubbeldek
kers, komische sene 18 41 Da's lachen, tekenfilmpje 
18 52 Lingo, woordspel 19 22 Gentleman oplichters, 
sene 
20 17 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 De zaak Kooistra, dok 
21 25 Georgië, dok sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Law and order, misdaadsene 
23 46 Museumschatten 
23 55 Nieuws 
00 12 Nieuws 

TV1 
14 25 Romero, film, 16 05 Grensstad, westernserie, 
16 30 Samson, kinderprogr 17 30 Saartje en Sander, 
tekenfilmsene, 17 40 Kinderen van Waterland, jeugdse
ne, 1755 Tik Tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top score, woordspel, 
19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
20 45 10 jaar koncertband Hever, registratie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Personal Upgrade, komputerreeks 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Kunststoffen, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitool, sene 19 53 Benny Hiil, kolder 
20 00 Couleur locale, reportagemag 
20 30 Tekens, Europolis Maastncht 
21 20 Amerikaans Gotiek, meesterwerk 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, fllmnieuws 
22 30 Over de oceaan, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr , 1415 
Earthfile, korte dok 14 25 The power, the passion, 
sene 14 50 Webster, sene, 15 10 A country practice, 
dokterssene, 15 30 Dynasty, sene 16 20 Santa Barba
ra, 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 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 20 Hunter, aktiesene 
23 15 Nieuws 
23 40 The young riders, westernsene 

Ned. 1 

17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, jaargetij
den, 18 30 Jeugdjoernaai 18 40 Het klokhuis; 18 58 
Ja, natuurlijk - Babies beware, dok ,19 27 Ted's Fami
liespel, korte spelshow, 20 00 Nieuws 
20 25 Murder she wrote, detektivesene 
21 15 Kenmerk, aktualiteiten 
21 49 Een wonderlijke geschiedenis, film 
23 24 Passie, kortfilm 
23 33 Niet zeuren. God bestaat niet 
23 43 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr , 10 50 Nederland 
zingt, koor en samenzang, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 07 De familie Robinson, sene 16 32 Ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 04 Skippy, sene 17 30 Tijd
sein, aktualiteiten. 18 00 Nieuws 18 20 ik weet het 
beter, spelprogr , 18 47 Black Beauty, jeugdsene ,19 11 
Hobby-TV 19 38 Nederland zingt, koor en samenzang 
20 08 Was getekend, korte portretten 
20 19 De walvishaaien van het Ningaioo Rif, dok 
21 12 Pijn, hoe kom je eraf', pijnrevalidatie 
21 42 Multiple choise, kwis 
22 08 882882, praatprogr 
22 37 Praise, samenzang 
23 02 Wit begint, zwart wint, dok 
23 32 Lied 
23 35 Japans voor beginners, teleac 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws, 
18 17 George and Mildred, sene 18 48 Lingo, woord
spel, 19 15 12 steden, 13 ongelukken, sene, 19 45 
Casualty, ziekenhuissene 
20 40 Doet le't of doet ie't niet, spelshow 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaai 
22 30 NOVA, aktualiteiten 
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TV1 

14.45 Uitzending door derden; 15.15 The Painted Hiiis, 
f i lm; 16.30 Samson, kinderprogr.; 17.30 Pim de Pinguïn, 
tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi 
en meedogenloos, serie, 18.35 Topscore, woordspel; 
19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Fresti Prince of Bel-Air, serie 
20.30 Tartufo, spelshow 
21.45 Met testament, serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Kunststoffen, schooltelevisie, 
19.30 Het Capltool, serie; 19.53 Benny HUI, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, Antwerpen 93 en Coas-
ta Dorada 
20.40 Herover de aarde: Huis van de toekomst, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Afficiie, kultureel mag. 
22.20 De wording van Europa, dok. serie 
23.15 Alleen, Luk Wyns-teatershow 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, speiprogr.; 14.05 
Earttifile, dok. serie, 14.15 The power, the passion, 
serie; 14.40 Webster, serie; 15.05 A Country practice, 
serie; 15.30 Dynasty, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club; 17.00 Tekenfilm; 17.05 Happy Days, 
serie; 17.35 Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, speiprogr.; 
19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20.30 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21.30 Uncommon Valour, film 
23.15 Nieuws 
23.40 Star, filmmag. 
00.25 Diamonds, detektlveserie 

Ned. 1 

15.00 De passie van Duinkerken, medidatie; 15.53 
Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.06 Heb ik iets gemist?, 
hoogtepunten; 16.58 Op weg naar Pasen, meditatie; 
17.45 Boggle, woordspel, 18.15 Sesamstraat; 18.30 
Het jeugdjoernaal; 18.40 Het Klokhuis; 18.55 Vrijdag
avond vroeg... Van Willigenburg, praatprogr.; 19.22 
The Phoenix, tekenfilm; 19.33 True crimes, serie; 20.00 
Nieuws. 
20.21 Breekbaar, TV-film 
21.14 Katharsis, aktualltelten 
21.45 The house of Eliott, dramaserie 
22.27 De Edsa-autoweg (Manilla), dok. 
23.22 Nieuws 

Ned. 2 

12.30 The Messiah, van Handel te Leiden; 15.35 Blinde 
hartstocht, serie; 16.00 Nieuws; 16 06 All the way 
home, film, 17.39 Willeke, zang; 17.49 Aktie, EHBO. 
enkelblessure, 18.00 Nieuws; 18.15 Bobby, kortfiim; 
18.40 Dingbats, speiprogr.; 19.09 De energieflits; 19 10 
Ojevaarsjo, mag. voor ouders, 19.36 Karaoke, meezin
gen. 
19 59 De leukste thuis, ieuke vidleo's 
20.38 Bananasplit, verborgen kamera 
21.17 Tros TV show, praatshow 
22.08 Dat willen we even kwijt, column 
22 13 In the heath of the night, detektlveserie 
23.00 De TV-dokter 
23.01 Shattered dreams, TV-film 
00.36 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Werken aan werk, 
dok. sene; 18.45 Politieke partijen; 18.50 Lingo, woord
spel; 19.15 Tom en Herrie, muziekprogr. 
20.00 Incident in Judea, film 
21.00 Scènes uit een huwelijk, dramaserie 
21.50 Orgelconcert - Handel, koncert 
22.00 Nieuws 
22.10 Studio sport joernaal 

Chevy Chase is de vermommingsspecialiste bij uitstelt in de komedie 
Fletch. Dinsdag 6 april op TV2, om 22u. 

ZATERDAG 3 APRIL 

AMADEUS 
Deze Mozartbiografie van Milos For-

man (1984) werd o.m. met 8 Oscars 
bekroond! Het is inderdaad een overwel
digend visueel Spektakel, met prachtige 
vertolkingen van o.m. Tom Huice en voor-
al F. Murray Abraham. (BBC 2, om 22u.) 

ZONDAG 4 APRIL 

THE COUCH TRIP 
Komiek Dan Aykroyd is hier perfekt op 

dreef als een ontsnapte patiënt uit een 
psichiatrische instelling die zich voordoet 
als een eksentrieke psichiater. Leuke ko
medie (1988) van Michael Ritchie. (TV 1, 
om 21 u.) 

MAANDAG 5 APRIL 

ROOM SERVICE 
De Marx Brothers ontleenden het ver

haal van deze komedie aan een Broad-
way-stuk, over enkele producenten zon
der geld die de gekste smoesjes verzin
nen om toch maar in een hotel te kunnen 
blijven. Veel lol. (TV 1, om 14u.50) 

DINSDAG 6 APRIL 

FLETCH 
Een joernaliste-detektive die zich dol

graag vennomt krijgt de opdracht iemand 
te vermoorden en ontmaskert meteen 
ook een bende drughandelaars en kor-
rupte zakenlui. Een grappige film van 
Michael Ritchie (1985) met Chevy Chaes, 
Dana Wheeler-Nicholson en Tim Mathe-
son. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 7 APRIL 

ARTHUR 
Dudley Moore is een schatrijke vrijgezel 

die moet kiezen tussen een onaardige 
miljardairsdochter en een schattig volks
meisje. Deze komedie van Steve Gordon 
(1981) stoelt op een vrij mager gegeven 
maar bevat een hele resem smakelijke 
grappen, met een onvergetelijke, Oscar
winnende John Gielgud als butler. 

(BBC 1, om 23u.) 

DONDERDAG 8 APRIL 

KOPSTOOT 
Scherpe satire over het chauvinisme in 

de voetbalwereld, het fanatisme van de 
supporters en de manier waarop de poli
tieke en financiële kringen de voetbalwe
reld weten in te palmen. Patrick Dewaere 
levert een van zijn beste vertolkingen In 
deze Franse film van Jean-Jacques An-
naud uit 1978. 

(Fr. 3, om 20U.45) 

VRIJDAG 9 APRIL 

TERUG NAAR DE HEL 
Amerik. aktiefilm van Ted Kotcheff 

(1983) met Robert Stack, Gene Hackman 
en Patrick Swayze. Een gepensioneerde 
legerofficier heeft een aantal Viétnamve-
teranen rond zich verzameld om in Laos 
zijn vermiste zoon te gaan opsporen. 

(VTM, om 21U.30 -
Fr. 3, om 20u.45) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 172 
HORIZONTAAL 

3 Ontspannend tijdverdrijf (4) 
7 Kontante betaling vereist (5, 2, 2, 3) 
8 't Geheel (10) 

10 Een omvangrijk lichaamsdeel kenmerkt 
een brutaal iemand (5, 4) 

OPLOSSING OPGAVE 170 
Horizontaal: 4 blindemannetje, 8 ge-
klieder, 9 nijd; 11 etenstijd; 13 aas
de, 14 ontdekkingsreis, 16 leiders, 
18 tapijt, 20 gezinshulpen, 21 adres
boek 

Vertikaal: 1 algemeen bekend, 2 
snelheidsduivel; 3 rebels, 5 averij, 6 
eenmanszaken; 7 judasserij; 10 vers, 
12 dons; 15. kar; 17 school; 19 klok 

Wim Delait uit de Vrijheidsstraat 40 in 
9300 Aalst wint een prijsje. Zijn gele 
briefkaart met de juiste oplossing van 
opgave 170 werd uit de juiste inzen
dingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
172 ten laatste maandag 5 april op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

KLEINE RAMP 
Onmiddellijk na het verschijnen 

kreeg de redaktie een hele resem 
telefoontjes te verwerken. Dit ging 
van verwonderde, geamuseerde tot 
echt boze reakties: „Wat scheelt er 
nu weer met die hersenbreker?!" 

Per vergissing werd nogmaals op
gave 171 afgedrukt. Het afgebeelde 
raster was echter het juiste. Om alle 
misverstanden uit de weg te ruimen 
krijgt u nu dit raster opnieuw, maar 
dan wel met de korrekte opgave, nl. 
opgave 172. Bijgevolg krijgt u deze 
week ook de oplossing van opgave 
170 en de bekendmaking van de win
naar van opgave 170. 

Beste vrienden, geloof ons a.u.b., 
wij doen dit heus niet met opzet. Ter 
vergoelijking van de herhaaldelijke 
flaters brengen wij de onderbeman-
ning/bevrouwing van de redaktie aan, 
en de licht chaotische toestand die, 
als gevolg van een interne reorgani
satie, op de dienst invorming heerst. 

Wij beloven u plechtig beterschap 
in de toekomst, en danken u voorals
nog voor uw trouwe, wekelijkse in
zendingen. 

3 
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16 
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• ^ • • 
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• ^ • • • • • • '̂̂  
13 

• • 

11 

• • ^H 
14 

18 

15 

• • •" 
12 Deze draait op een plaat elk etmaal 

slechts twee rondjes (8) 
Aanhoudend schreeuwen en tieren (6) 
Blijvend evenwichtig (7) 
Heeft de zegen ontvangen (5) 
Duur van een noord-Nederlandse veld
tocht in 1831 in zuidelijke nchting (4, 5) 

VERTIKAAL 

1 Binnen zeer afzienbare tijd (2, 5, 6) 
2 Vrucht die je eerder in het uitstalraam van 

een slager zou venwachten (11) 

13 
14 
16 
18 

4 Deze nijverheid doet aan een bekend 
werk van Willem Elsschot denken (12) 

5 Sieraad voor mensen die in armoede 
leven (12) 

6 Steeds maar kritiek op kleinigheden (7) 
9 Doopsuiker (6) 

11 Groene klankgenoot van je eigen week
blad (3) 

15 Waar Hollandse kaas wellicht vandaan 
komt (4) 

17 De deur uit (3) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Roken mag nog slechts 
in aparte ruimte", las Ahasverus 
In het fumerarium 

Geen T-Daensant in Hollywood 

* 

Rokers zijn weer de sigaar I 

Beatrix in verVoering 

Leven voor Mitterand wordt 
Balladur, dur, dur... 

Burgemeester Cools: 
„Eigen vuurwerk eerst!" 

Sommige liberalen zien politiek 
door een andere Bril 

Antwerps vuurwerk was slag in 
het water 
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AKTIE 

KUST NIET TE KOOP! 
De foto's van de aktie 'Kust Te 
Koop' bereikten ons vorige week 
met tijdig, zodat het verslag van 
die aktie de nodige sfeerbeelden 
ontbeerde. In deze afsluitende 
bijdrage drukken we een ekstra-
portie foto's af van de geslaagde 
gezinswandeling te Knokke-
Heist. 

Foto's WEVAKO 

Dit is niet Brussel-Noord op een werkdag. Het is het station van Knokke 
waar meer dan honderd VU-mensen van de trein uit het binnenland 
stappen. 

f I %f-^ 
Ter hoogte van het Vissershuldeplein werd de wandeling ontbonden. 
Van op de dijk werd toegekeken hoe de kleintjes entoesiast het strand 
omwoelden. 

Groot en klein bouwden mee aan de simbolische burcht van waaruit wij 
de Vlaamse Kust willen beschermen. 

Aan het Willemspark wordt een halt 
gehouden. Jaak Vandetneulebroucke 
spreekt de vermoeiden verse moed in. 

WIJ - 1 APRIL 1993 36 



UIT DE REGIO 

RODENBACHFONDS OOST-VLAANDEREN 
BEZINT OVER IJZERBEDEVAART 

De jaarlijkse IJzerbedevaarten hebben een on
miskenbare invloed op het denken en handelen van 
de Vlaamse Beweging. De uitspraak „Waalse vrien
den, laten we scheiden" op de IJzerbedevaart van 
1992 bleef nagalmen tot ver buiten de Vlaamse 
Beweging. 

Toch IS er ook heel wat kritiek op de IJzerbede
vaart. Kritiek op de vorm. te oubollig of juist te veel 
vernieuwing, te veel vendelzwaaiers en bloemen-
meisjes of te weinig samenzang, enz... Ook de 
inhoud van de toespraken en het beleid van het 
IJzerbedevaartkomitee staan echter aan toenemen
de kritiek bloot 

Samen met het IJzerbedvaartkomitee start het 
Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen daarom een 
provinciaal projekt Zin en onzin van de IJzerbede
vaart. 

Op vijf verschillende plaatsen in de provincie 
(Aalst, Geraardsbergen, Hamme, Zottegem en Wet-
teren) nodigt het Rodenbachfonds op een doelge
richte manier een zo ruim mogelijk publiek uit om 
deel te nemen aan een diskussie-avond over zin en 
onzin van de IJzerbedevaart. 

PROGRAMMA 

Het programma van deze avonden omvat een 
professionele audio-visuele montage die een over
zicht van de geschiedenis en de achtergronden van 
de IJzerbedevaarten biedt, veel aandacht gaat uit 
naar de erfenis van de Frontbeweging: Nooit meer 
Oorlog, Zelfbestuur en Godsvrede. 

Vervolgens geeft een lid van het IJzerbedevaart
komitee een aantal beschouwingen en opent het 
diskussiegesprek. Tijdens dit diskussiegesprek 
worden de aanwezigen uitdrukkelijk verzocht om 
hun opmerkingen en bedenkingen t.o.v. de IJzer-
bedvaart te formuleren. 

Een brochure over Zin en onzin van de IJzerbede
vaart ondersteunt het projekt en beoogt de deelne
mers in staat te stellen om ook nadien op een 
gefundeerde manier over dit ondenwerp te diskus-
siëren. 

WAAR? 

Aalst, zaterdag 10 april, 14u30 - Sociaal Cen
trum, Rerum Novarumstraat, Aalst. Spreker: Frank 

Seberechts, historikus, direkteur Rodenbachfonds. 
Plaatselijke organisatie: Vlaamse Kring Land van 
Aelst. Inlichtingen: Tony Derde 053/70.09 38 

Wetteren, vrijdag 16 april 1993, 19u:o - De 
Warande, Warandelaan, Wetteren. Spreker: Arseen 
Vande Velde, lid IJzerbedevaartkomitee. Plaatselij
ke organisatie: CDNV, VOS en Davidsfonds Wette
ren. Inlichtingen: Renaat Meert 091/69.67.88 

Geraardsbergen, donderdag 22 april, 19u30 -
Vlaams Huis, Stationsplein 22, Geraardsbergen. 
Spreker: Arseen Vande Velde, lid IJzerbedevaartko
mitee. Plaatselijke organisatie: Vlaams Socio-kultu-
reel Centrum, Geraardsbergen. Inlichtingen: Rita 
Borremans 054/41.25.89 

Hamme, donderdag 6 mei, 19u30 - Feestzaal 
GITO, Meulenbroek, Hamme. Spreker: Arseen Van
de Velde, lid IJzerbedevaartkomitee. Plaatselijke 
organisatie: vzw 't Leeuwke en Davidsfonds Ham
me. Inlichtingen: Walter Peeters 052/47.26.94 of 
Dirk Moens 052/47.02.05 

Zottegem, donderdag 10 juni, 19u30 - Feest
zaal Braems, Staionsplein, Zottegem. Spreker: Ar
seen Vande Velde, lid IJzerbedevaartkomitee. Plaat
selijke organisatie: Rodenbachfonds i.s.m VU, Da
vidsfonds en VTB-VAB Zottegem. Inlichtingen: 
Mark Diependaele, tekstschrijver IJzerbedevaart, 
091/60 56.46 

Belangrijk! In april verhuist het Rodenbach
fonds Oost-Vlaanderen naar Bennesteeg 4, 2de 
verdiep, 9000 Gent. 

ONTMOETINGSDAG VU-VROUWEN: 

1994: DOORBRAAK 
VAN DE VROUW 
IN DE POLITIEK? 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt u vriendelijk uitge
nodigd op de nationale kaderdag van de VU-
vrouwen. De bijeenkomst heeft dit jaar plaats op 
zaterdag 24 april in het Kultureel Centrum van 
Heusden-Zolder. Partijbestuurslid en schepen Si-
mone Janssens-Vanoppen is uw gastvrouw. 

Het tema van de ontmoetingsdag - Vrouw & 
Politiek - biedt zonder enige twijfel tal van prakti
sche en onmiddelijke aanknopingspunten bij de 
dagelijkse ervaring. 

PROGRAMMA 

Voormiddag 
10.30U: ontvangst deelnemers (koffie) 
11u. tot 12u . toelichting over het Netwerk voor 

gemeentelijke Kansenbeleid en het wets
voorstel Smet-Tobback door Sabine de 
Bethune, koördinator van het Europees 
Netwerk Vrouwen en Besluitvorming. 
En/aringen en reakties hierop door Nelly 
Maes, senator en - schepen in Sint-
Niklaas. 

12.30u: middagmaal 

Namiddag 

14u. 

15.30u: 

gesprek met vrouwelijke VU-mandataris-
sen rond de verkiezingen van 1994: Eu
ropese, provinciale en gemeenteraads
verkiezingen. 
Besluiten en resoluties, 
slottoespraak door Annemie Van de Cas-
teele, ondervoorzitter van de Volksunie. 

PRAKTISCH 

Inschrijven is gewenst. De deelname aan het 
middagmaal bedraagt 200 fr. 

U vindt het Kultureel Centrum van Heusden-
Zolder 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. 

ADVERTENTIE 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN VU-KALKEN-LAARNE BEKROONDE AKTIE 
APRIL 

1 GENT: Filmvertoning „La Double Vie de Véroni-
que', om 20u in aud. B, Blandijnberg 2 Inkom 50 
fr., VUJO-leden gratis. Org.. VUJO-RUG. 
3 LOCHRISTI • Met de Dr. J. Goossenaertsknng 
naar de tentoonstelling Jacob Jordaens. Atspraak 
om 13u kerk Lochristi, om 13u.15 kerk Zeveneken. 
Vertrek met eigen vervoer. 
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 Jons Vonck 
(053/78.96.44) Org. • FW-Aalst 
16 SCHELLEBELLE: Vlaams zangfeest in Schelle-
belle Om 20u. 0.1 v Gust Teugels Iedereen van 
harte welkom. Info: Paul Mortiers (091/69.03.95) 
Org. DF-Schellebelle 
17 SINT-AMANDSBERG: Lentefeest VU-St.A-
mandsberg. Breugelbuffet aan 350 fr./persoon. Om 
20ü. in zaal 't Meuleken, Antw.stwg 547 (ingang zaal 
üjnmolenstraat 18). Inschrijven voor 15/4 bij Her
man (51.50.08). Gastspreker Koen Baart. 
17 EEKLO: 30 jaar VU-EekIo met banket en bal
avond in feestzaal Sparrenhof, Brugsestwg 183, om 
19u. Gastspreker Annemie Vandecasteele. Deel
name : 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. Ver
trek met bus aan St Theresiakerk om 8u.45. Org.: 
VWG-Ninove. 
21 GENT: Diavoorstelling over het Heilig Land, om 
20u in zaal Van Eyck, Lang Kruisstraat 4. Org.: FW-
Gent. 
23 AALTER: De Honden in het zegekoor. teater-
voorstelling om 20u. in de gemeenteraal, Gulden-
sporenplein Kaarten bij G. Van den Kerchove 
(091/74.25.00). Org.. Vlaamse Vnendenknng, 
VWG en Dr.J. Goossenaertskring Aalter. 
24 ST.-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks Vrienden
maal in zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, om 
19u 30. Gastspreker: senator Jan Loonens. Aper., 
groot breugelmaal, koffie-gebak aan 500 fr.p.p , -
21j : 350 fr. Inschrijven bij Anne De Keuckeleire 
(22.91.83). Org.: VU-St.-Denijs-Westrem-Afsnee. 
30 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met F.J. 
Verdoodt over ,,Daens". Raadszaal Oud Gemeente
huis, Antwerpse stwg, om 20u. Vrije toegang. Org.: 
Goossenaertskring St -Amandsberg 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr. geboren 12.10.70, gegradueer
de ekonomisch hoger onderwijs, boekhouden -
optie fiskaliteit. Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel 0/Ref'910101 Voor inlichtingen: Volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519 86 94), van 7u.30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr. geboren 04.02 62. Graduaat 
boekhouden Zoekt werk in de omgeving van Brus
sel. 0/Ref: 920162. Voor inlichtingen: Volksverte
genwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519.86.94), van 7u.30 tot 15u. 

- GEZOCHT - Vr. geboren 18 09 65. Licentiaat 
geschiedenis Zoekt werk in de omgeving van Gent 
of Brussel 0/Ref: 920372 Voor inlichtingen: Volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519.86.94), van 7u30 tot 15u. 

Het De plaatselijke Ik blijf !-aktie van VU-Kalken-Laarne werd met sukses bekroond, 
ledenbestand werd, onder het motto „Ik kom!", gevoelig vermeerderd. 
De tevredenheid van de aktieve leden werd op een jaarlijks afdelingsfeest bekroond met 
een familiefoto. (foto WIJ) 

VOLKSUNIE SINT-NIKLAAS HULDIGDE WILLY TOTE 
Tijdens de kaas- en wijnavond van de Volksunie 

en de Amedee Verbruggenkring te Sint-Niklaas 
werd uittredend afdelingssekretaris Willy Toté ge
huldigd. 

Senator-schepen Nelly Maes zette zijn verdien
sten in de verf en hoopte dat de VU verder op hem 
een beroep zou kunnen doen. Willy Toté was van 
1977 tot '82 gemeenteraadslid Daarna werd hij 
afdelingsvoorzitter en sinds 1989 was hij sekretaris. 
Onlangs zette hij zijn schouders onder de herop
richting van de VTB-afdeling te Sint-Niklaas 

Gastspreker op de avond was VU-kamerlid Paul 
Van Grambergen. Hij werd geïnterviewd door Nelly 
Maes. Paul vertelde hoe hij zich engageerde in de 
VU, hoe men hem als leraar trachtte te broodroven 
na zijn verkiezing tot provincieraadslid in 1968 en 
waarom een slagvaardige VU nodig blijft Zijn mooi

ste parlementaire herinnering blijft tiet debat over de 
plaatsing van de kernraketten in België. ,,De ge
schiedenis heeft vrij snel aangetoond dat wij het 
gelijk aan onze kant hadden", aldus Van Grember-
gen. Minst prettige herinnenng is het fusiedebat van 
1974-'75. Het opheffen van de gemeentelijke auto
nomie van kleine entiteiten heeft de afstand tussen 
bevolking en beleid vergroot. 

Eén van de belangrijkste prioriteiten voor de VU 
wordt volgens hem de arbeidsherverdeling. ,,Hier 
dreigt een nieuwsoortige generatiekloof", verduide
lijkte Van Grembergen. ,,ln meer en meer families 
wordt men gekonfronteerd met ouders die over een 
behoorlijk potje spaarcenten beschikken, tenwijl hun 
afgestudeerde kinderen geen werk vinden. De VU 
moet daarom opkomen voor een rechtvaardige 
herverdeliing van de arbeid zonder aan demagogie 
te doen", besloot hij. 

Op de foto v.l.n.r.: uittredend afdelingssekretaris Willy Toté, Paul Van Grembergen, Nelly 
Maes, Marleen Toté-Collyn, afdelingsvoorzitter Jan-Pieter Maes en mevr. Van Grember
gen. (foto Jodorep, SInt-NIklaas) 
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EEN STANDBEELD VOOR 
JAN IN WOMMELGEM 

Onder dit motto oogstte de Kulturele Kring Jan 
Puimege wederom een tot barstenstoe gevulde 
familiezaal Traditiegetrouw was deze mooi ver
sierd, om de uitvoenng van Jans prachtige liederen 
met nog steeds aktuele teksten alle eer aan te doen 

Presentatrice Anja Daens van Radio 2 wist, niette
genstaande ZIJ Jan nooit persoonlijk heeft gekend, 
het programma op een aangename manier aan 
elkaar te praten Marleen, Luc Bellens, J Peeter-
mans. An Anthonis en Walter Willems brachten om 
beurten, voor een bijzonder aandachtig publiek, 
liedjes van Jan ten gehore Manike Vrienden van 
het laatste glas, Zotte Liese, Vlaanderen mip Vader
land en nog zovele andere onvergetelijke liedjes 
werden op sublieme wijze vertolkt, wat op het einde 
dan ook een overdonderend, minutenlang applaus 
ontlokte Dit was een oprechte waardenng voor wat 
de nog jonge vertolkers onder de regie van Johan 
Dierckx presteerden 

De talrijk aanwezige familie Puimege-Van Esch-
broek mag er gerust in zijn Jan is met vergeten en 
hij zal ook nooit vergeten worden i De Kulturele 
Kring is fier naar hem genoemd te zijn Dat de 
trouwe vnenden en de familie Caluwe heel de zaal 
lieten genieten van de heerlijke pralines, en ook nog 
alle, maar dan ook alle medewerkers en uitvoerders 
een reuze gevuld paasei bezorgden, zorgde met 
alleen voor nogmaals een daverend applaus, maar 
was opeens een verlichting van het vele werk tijdens 
en ter voorbereiding van deze mooie avond 

Nogmaals, hiervoor onze hartelijke dank, evenals 
voor alle medewerkers, zonder diegenen te verge
ten die van heinde en verre naar Wommelgem 
kwamen i 

Ward Herbosch 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
3 DE PANNE: Uutkommefeeste Receptie vanaf 
19u 30 in feestzaal Gemeenschapshuis, Kerkweg 5 
te Adinkerke Gastspreker Bert Anciaux Inschrij
ven bij Noel De Gryse (058/41 44 06) of VU-be-
stuursleden Deelname 750 fr p p Org VU-De 
Psnns-AdinksrkG 
6 DEERLIJK: VWG-Bijeenkomst bij Nelly Van 
Brakel, 11de Julilaan 7, tel 77 81 98, om 14u 
6 MENEN: Informele VU-bijeenkomst voor leden en 
simpatisanten Menen-Rekkem-Lauwe Om 20Ü in 
zaal Westflandria, leperstraat Info Eddy Holvoet 
(056/51 47 50) 
7 ROESELARE: V-Klub voor kinderen Het maken 
van een ,,Lapjesboom" Om 13u3 0 in de H Ver-
rieststraat 4 Inkom 80 fr Meebrengen restjes stof 
liefst geel en wit, schaar Org Vlanajo-West Plan 
dna 
15 KORTRIJK: Voordracht door dhr De Feyter 
(afg beheerder VEV) over ,,ls het Vlaamse bedrijfs
leven klaar voor het Europa van de 21e eeuw"?' 
Om 20u in de KB (Leiestraat 21) Org Hendnk 
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 
21IZEGEM: V-Club om 19u 30 in Ommegangstraat 
5, parochiezaal Tema het naaien van een merklap 
Inkom 50 fr Meebrengen schaar Org Vlanajo 

ANTWERPEN 
APRIL 

3 WOMMELGEM: 10de Plantenruildag te Wom
melgem In de Kastanjelaan 4 bij Sonja Herbosch 
Maldoy, met raadgeving door Walter Wessels Ie 
dereen welkom Meer info 03/353 68 94 Org 
FW-Wommelgem 
16 ZWIJNDRECHT: Voorstelling van de film „Sta
lingrad ' in cinama Rubens, om 20u Toegangsprijs 
125 fr Org VOS en Vlaamse Knng Schelde-
meeuw 
16 MORTSEL: Etentje VU-Mortsel In 't Centrum, 
Osylei Koud Buffet aan 450 fr Inschrijven en info bij 
Leen Veron (03/449 35 23) Org VU-Mortsel 
16 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u in Kapelle-
keshoef eresenator Oswald Van Ooteghem met 
diavoorstelling over St Petersburg (Leningrad) en 
de omgeving van Puohkin, strijdtoneel van het 
Vlaams Legioen Org SMF Kempen 
29 ANTWERPEN: Zeemanshuis om 20u De 
Poesjenelle gogget is vertelle Kaarten aan 350 fr 
Resen/atie VU-Groot-Antwerpen (03/238 82 08) 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE WIJNEGEM 
Het Gemeentebestuur van Wijnegem 

verklaart de plaats open van • 

adjunct-politiecommissaris (m/v) 

Uiterste inschrijvingsdatum 

15 april 1993. 

Inlichtingen en aanwervingsvoorwaar-
den te bekomen op het gemeentesecre
tariaat, gemeentehuis, 2110 Wijnegem 
Tel 03/353 60 43 

VCK NAAR UTRECHT 
Voor het derde jaar op nj organizeert de 

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

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 orgamzaties 

In de namiddag volgt een kennismaking 
V met het projekt Bouwhistorisch en archeolo

gisch onderzoek Utrecht Dit projekt kombi-
neert archief- en bouwhistorisch onderzoek 
met archeologische opgravingen Er is een 
stadswandeling voorzien begeleid door een 
gids 

Praktika vertrek met de bus om 7 30 u te 
Berchem Station Terug om 22 u De deelna
meprijs bedraagt 1 500 frank, te storten op 
rek 409-8556481 58 Inbegrepen dokumen-
tatiemap, reis, een broodmaaltijd, de bezoe
ken en gids Het avondmaal is voor eigen 
rekening 

BORMSHERDENKING 
De jaarlijkse Bormstierdenking, ingericht door het 

Borms Dokumentatie- en Aktiecentrum (BDAC), 
gaat dit jaar door op zondag, 18 apnl 1993, weer te 
Merksem-Antwerpen 

Het programma voorziet 

11 u 30 aankomst Fakkelloop voor Amnestie, 
aan de St Franciskuskerk op de Bredabaan (VNJ 
Antwerpen) 

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

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

BDAC 

ARENDONK HELPT 
KOERDISTAN: 
WIE 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-voorzit-
ter 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 vier miljoen ge
zorgd worden 

De Arendonkse Volksunie wil op deze manier de 
volksnationale solidanteit konkreet gestalte geven 

Welke afdeling doet hen na en steunt daarmee 
het projekt van het VIC ' De Arendonkse initiatiefne
mer 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 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - 22-jange jongedame met diploma 
A6/A2 Boekhouden en A6/A2 Ekonomie en Informa-
tika, op dit ogenblik werkzaam als uitzendkracht, 
zoekt passende betrekking bij voorkeur in de regio 
ten ZW van Brussel of in de hoofdstad Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator J Valkeniers, 
tel 02/56916 04 of 515 87 09 
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ZOEKERTJES SCHEIDING VAN LIMBURGEN BLIJF BOEIEN 
- TE KOOP - Te Overijse: villa-landhuis op 1 ha. 
Bouwjaar 1982 5 siks, 2 badks, burelen, terras op 
z., garage 3 wag., kelders. Ook geschikt voor 
horeka of vrij beroep. Hogere prijsklasse. Op ver
toon van deze advertentie een korting van 200.000 
fr. Tel. 02/687.43.51 of 02/687.95.42. 

- TE KOOP - Connputerprogramma voor het 
berekenen v.d. personenbelasting voor loon- en 
weddetrekkenden, vennoten, bestuurders en zelf
standigen -I- berekening v.d. werkelijke bedrijfslas-
ten volgens de 2 sistemen + duidelijke handleiding. 
IMB-compatibel onder MS/DOS op diskette 3.5' of 
5.25' (kleur/mono). Ideaal voor uw dienstbetoon. 
Prijs: 1.200fr. (verzendingskosten inbegr.). Bestel
len op tel.nr. 052/42.25.05 (A. Vergeylen). 

- GEZOCHT - Nederlandstalige 20-jarige dinami-
sche jongeman met A3-getuigschrift Grafische 
Technieken met kwalifikatiegetuigschrift en die de 
militaire dienstplicht heeft beëindigd zoekt een 
betrekking in de sektor. Ook ander werk is welkom. 
Liefst op de as Ninove-Brussel. Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04 of 515.87.09 

- GEZOCHT - 46-jarige heer, boekhouder van 
vorming maar sinds 20 jaar aan het hoofd van een 
middelgroot bedrijf dat onlangs de kommerciële 
aktiviteiten in onze streek sloot, zoekt passende 
betrekking in boekhoudkundige, sociale of verzeke-
ringssektor. Voor bijkomende inlichtingen, zich 
wenden tot senator Jef Valkeniers, Ninoofsesteen-
weg 11, 1703 Schepdaal, tel. 02/569.18.04 of 
515.87 09. 

- PLU - inkomsten voor uw afdelingskas I Ver
koop uw leden een geel-zwart regenscherm. Bij 
minimumafname van 12 stuks geleverd aan 200 fr. 
per eksemplaar. Inlichtingen: 014/51.59.40 {C. Van 
der Spurt). 

Frieda Brepoels en dr. Verbeet 
grenzen heen... 

een warme handdruk over de (onnatuurlijke) 
(foto WIJ) 

Dr G.J.B. Verbeet, Nederlands historikus, maakte 
van de Limburgse materie zo stilaan zijn specialiteit. 

• Eerst was er zijn proefschrift voor de Nijmeegse 
universteit Limburg op de tweesprong. In 1985 
kwam de publikatie Hoe een provincie in twee delen 
werd gesplitst En deze maand verscheen de derde 
titel van zijn hand. De beide Limburgen inzet van 
staatkundige verwikkelingen tussen de Duitse 
Bond, Nederland en Belgié na 1839. 

Het boek begint met de eigenlijke scheiding van 
Limburg in 1839 en schetst een evolutie van de 
politieke en ekonomische groei van de gescheiden 
delen tot 1919. 

Dr. Verbeet wil via dit boek een pleidooi houden 
voor de instandhouding van de vriendschappelijke 
relatie tussen de beide Limburgen. 

ADVERTENTIE. 

P O V in c i e Limburg 

In zijn historische terugblik geeft hij diverse voor
beelden, die aantonen hoe de Nederlandse en 
Belgische provincie ekonomisch en politiek verbon
den waren. Hij tracht in zijn boek ook een verklaring 
te vinden voor het feit dat de beide Limburgen 
gescheiden werden en bleven, ondanks de aanvan
kelijke wens en voorkeur van de Nederlands Lim
burgse burgerij en bestuurders om bij Belgiè te 
horen. Een wens en voorkeur die in 1918/1919 
volledig omsloeg ten gunste van het Noorden. 

Frieda Brepoels, bestendig afgevaardigde voor 
Kuituur van de provincie Limburg, mocht als eerste 
een eksemplaar van de kersverse publikatie in 
ontvangst nemen De auteur kreeg als dank uit de 
handen van gedeputeerde Brepoels een erepen
ning, geslagen ter gelegenheid van de herdenking 
van 150 jaar scheiding der Limburgen. 

- De beide Limburgen Inzet van staatkundige 
verwikkelingen tussen de Duitse Bond, Neder
land en België na 1839. De periode tussen de 24 
Artikelen van 1831 en de Vredesconferentie van 
1919. dr. G.J.B. Verbeet. 

ADVERTENTIE 

Kandidaatstelling van leerkrachten Hout en Bouw voor het Gewoon en het Buitengewoon 
Secundaire Ondenwijs - PROVIL Lommei. 

Gestelde voorwaarden: 

- Diploma: 
* of Technisch Regent Nijverheidstechnieken Hout, Bouw met 1 jaar nuttige ervaring 
* of Getuigschrift van het Hoger Secundair Onderwijs Hout, Bouw met 3 jaar nuttige 

en/aring 
* of Getuigschrift van het Lager Secundair Technisch Ondenwijs Hout, Bouw met 6 

jaar nuttige ervaring. 

- Pedagogisch diploma of bereidheid tot pedagogische bijscholing, 

- Voldoende vakmanschap i n : 
* of algemene houtbewerking 
* of algemene praktijk bouw. 

De kandidaturen voor 1 mei 1993 te sturen naar: 

De heer M. MARTENS, Provinciegriffier 
T.a.v. 1 ste Directie, 2de Afdeling 
Dienst Ondenwijs 
Universiteitslaan 1 
3500 HASSELT 

HOTEL - RESTAURANT 

axiino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/81.09.08-041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de foreilenkwekerij 

kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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LEUVENSE BINNENSTAD 
GEKLASSEERD STADSGEZICHT? 

APRIL 
2 AARSCHOT: Viering voorzitter Mark De Groot, 
om 20u in de Parochiezaal (benedenzaal) te Lang-
dorp Gastspreker is Patrick Vankrunkelsven Ieder
een welkom Org VU-Aarschot 

2 ASSE: Jaarlijks etentje Vanaf 19u in de Tover-
fluit, Gemeenteplein 25 te Asse Keuze uit 3 voorge
rechten, 2 hoofdgerechten Kinderschotel voorzien 
Ook op 3/4 vanaf 18u en op 4/4 vani 1 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 HOEILAART: Jongeren en Politiek door Etienne 
Van Vaerenbergh Van l l u 30tot13u bijLucMenu, 
Kellenborrestraat 15 te Hoeilaan Org Vorming & 
Gemeenschap 

4 VLEZENBEEK: Lentewandeling naar de water
molen van Pede (rondleiding door molenaar) Ver
trek om 14u 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-Leu-
ven aan de Borms-herdenking te Merksem Vertrek 
station Leuven met eigen wagen Info Maurits 
Fannes (016/48 08 64) 

ADVERTENTIE 

STAD DIEST 
HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
wenst over te gaan tot de aanwerving in 
Gesko-statuut van 

Een UNIVERSITAIR GESCHOOLDE 
met een opleiding richting bestuurs
wetenschappen en openbare admini
stratie. 

Om voor het Gesko-statuut in aanmer
king te komen dienen de kandidaten 6 
maanden volledig uitkenngsgerechtig-
de werkloze te zijn gedurende de laat
ste 12 maanden die de indiensttreding 
voorafgaan. 

De schriftelijke kandidaturen dienen 
aangetekend verzonden te worden voor 
30 apnl 1993 aan het College van Bur
gemeester en Schepenen, Grote Markt 
1 te 3290 Diest, vergezeld van 
- een curnculum vilae 
- een afschrift van het diploma. 

De kandidaten zullen onderworpen wor
den aan een evaluatie van de basisver
eisten en de vakkennis, en aan een 
psychologisch onderzoek, hetgeen zal 
gebeuren door het Bureau voor Mana-
gementadvies I T G 

De Leuvense VU Vlaamse Vrije Demokraten heb
ben er reeds bij verschillende gelegenheden voor 
gepleit de binnenstad als stadsgezicht te klasseren 
Naar aanleiding van de dreigende afbraak van de 
(deels) 17de eeuwse brouwerij De Cardinael in de 
Vaartstraat, vroegen de VU-gemeenteraadsleden 
Vital Geeraerts en Gerda Raskin aan de minister van 
Monumentenzorg om de klassenngsprocedure in te 
zetten 

In Leuven zijn momenteel slechts een honderdtal 
monumenten en stadsgezichten officieel be
schermd, klagen de gemeenteraadsleden aan In de 
inventaris van het kultuurbezit in Vlaanderen Bou
wen door de eeuwen heen (deel 1) staan er 
nochtans voor Leuven centrum 400 gebouwen en 
woningrijen vermeld die ,,dienen bewaard te wor 
den omdat zij een uiterst waardevol kultuurbezit 
vormen, waarvan het verlies in elk opzicht betreu 
renswaardig zou zijn" 

Nu wordt het Leuvens kultuurhistorisch patnmo-
nium vaak echt bedreigd Geeraerts en Raskin 
gaven enkele schrijnende voorbeelden de sloping 
van twee waardevolle gevels in de Leopoldstraat in 
1991, de ontsiering door moderne nieuwbouw van 
het Mgr Ladeuzeplein, de verloedering van de Sint-
Jakobsbuurt, een histonsche wijk met verschillende 
geklasseerde elementen, de plannen om de ere-

trap uit de Stadsschouwburg, een van de meest 
tipische elementen uit dat gebouw, te laten verdwij
nen 

De Leuvense VU'ers willen dat deze afbraakpoli-
tiek een halt toegeroepen wordt Meer bepaald wil 
de VU bij middel van klasseringen als stadsgezicht 
grote gehelen van de Leuvense binnenstad veilig
stellen De VU stelt voor daartoe gebruik te maken 
van de lijst van „homogene kernen" die de stad zelf 
heeft opgesteld in haar inventaris van merkwaardi
ge gebouwen en stadsgezichten uit 91 het groot 
Begijnhof, een gedeelte van de Schapenstraat en 
de Zwarte Zustersstraat, het Centrum, Grote Markt, 
Oude Markt, Eikstraat, Muntstraat, 's Meiersstraat, 
Hogeschoolplein, een gedeelte van de Tiense-
straat. Een gedeelte van de Diestsestraat en de 
Sint-Maartensstraat, De Sint-Gertrudiswijk Half-
maartstraat, een gedeelte van de Mechelsestraat, 
Hospitaal Sint-Annastraat, Predikherenstraat, deel 
van de Lei en de Brusselsestraat, De Sint-Kwintens 
wijk een deel van de Naamsestraat, Een deel van 
de Mechelsestraat, Craenendonck en Vismarkt, de 
Schrijmakersstraat en Karel van Lotharingenstraat, 
een deel van de Vaartstraat en de Lei, Een deel van 
de Naamsestraat 

(Pdj) 

G e r d a Rask in en Vital Geeraer ts voor de dee ls 17de e e u w s e C a r d l n a e l s b r o u w e -
rij. (foto vum) 
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'T PALUETERKE (1) 
Of 't Pallieterke zich gevleid of vernederd 

voelt voor de 17,6% WIJ-lezers (WIJ, 4 maart 
) I) kan men van dit weekblad met weten, 
waarin een „ja" zo dikwijls een ,,nee" bete
kent, en een overtuiging gewoonlijk een twij
fel blijft Interessanter is te weten waarom 
WIJ-lezers 't Pallieterke soms nog willen 
doorsnuffelen Misschien uit heimwee naar 
de tijd van Bruno De Winter of naar de 
artikelen van Arthur De Bruyne toen er door 
die zg riool nog klaar water werd gespoeld 
Ik voor mijn part ben geen abonnee, maar 
lees wel geregeld de kultuur-pagma omdat 
daar door Jan De Haese en door WIBO 
rechtlijnige kritiek wordt gepend 

Om precies te weten hoe het met dit 
weekblad zit kan je best het interview lezen 
met hoofdredakteur Jan Nuyfs, door PJ 
Verstraete (Teken, kommentaren en studies 
n° 69/93) waar hij antwoordt op de vraag 
„Wat moet voor u satire z i jn ' " 

Antwoord ,,Proberen het betrekkelijke van 
veel dingen weer te geven Ook het tegen
overgestelde schrijven van wat je in feite wilt 
zeggen maar dan op een dusdanige wijze dat 
de mensen het dadelijk begrijpen En dat is 
met makkelijk, ik weet het" Dat weten de 
lezers dan ook maar al te goed Zij kennen op 
de duur zeer goed de stijl van hun redakteu-
ren dat is, in het begin van het artikel stroop 
aan de baard strijken, om dan in de laatste 
alinea iemand te belazeren en in zijn hemd te 
zetten 

En wat antwoordde Jan Nuyts op de vraag 
wie zijn opvolger zal zijn ' ,,Geruime tijd werd 
Gerolf Annemans genoemd maar vermits die 
sinds 1987 volksvertegenwoordiger is 
thans maak ik mij daarover nog geen zor
gen" Daarmee schenkt 't Pallieterke nu eens 
klare wijn' 

Om een degelijke evaluatie te maken kan 
men de lezers van 't Pallieterke uiterst rechts, 
en deze van WIJ uiterst echt noemen 

Line Lambert, Gent 

'T PALLIETERKE (2) 
Bespaar mij a u b uw kommentaar op 't 

Pallieterke (WIJ, 4 maart j I) De op dat 
ogenblik mij onbekende Stefan Ector heeft 
ooit in WIJ geschreven dat 't Pallieterke het 

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

blad van het Vlaams Blok is Nü is die man mij 
wél bekend als overloper naar de VLD 

Laat het Vlaams-nationalistisch gedachten-
goed zoals dat - volgens u - door 't 
Pallieterke geïnterpreteerd wordt, rustig ver
der inwerken op de flaminganten Ik lees 't 
Pallieterke al véél langer dan WIJ Ik ben er 
van overtuigd dat en mijn flamingantisme, 
zeg maar mijn Vlaams-nationalisme, én mijn 
VU-lidmaatschap en -aktiviteiten mede groei
den onder invloed van 't Pallieterke En dat ik 
daardoor ook lid bleef, zeker met omwille van 
maar eerder niettegenstaande de VU-voorzit-
ters (op 1 na ) 

Johann Vancoppennolle, St.-Truiden 

Red. De briefschrijver weze er aan herin
nerd dat WIJ n.a.v. de lezersenquête geen 
kommentaar gebracht heeft omtrent 't Pal

lieterke, wellicht verwijst hij naar het kom
mentaar dat dit weekblad aan WIJ heeft 
gewijd. 

LODE WILS (1) 
Prof Lode Wils maakt mijn inziens misbruik 

van het „recht op antwoord" (WIJ, 25 maart 
j I) door op het einde de WIJ-redaktie aan te 
vallen, omwille van uw oordeel over de twee
talige kampanje van het Vlaams Blok in 
Brussel Professor Wils maakt van zijn recht 
misbruik om een scheldpartij te beginnen 
over een probleem dat hij met schijnt te 
kennen Of weet deze zogezegde weten
schapper met dat het Vlaams Blok in Brussel 
bij de Franstalige Brusselaars hengelt naar 
stemmen, die anders naar Le Pen-gezinden 
gaan ' 

Misschien kan u Lode Wils plezier doen en 
hem het bijgevoegde Vlaams Blok-pamflet 
sturen, waarop geschreven staat dat „le 
Vlaams Blok a toute la confiance de Jean 
Marie Le Pen" d w z dat Karel Dillen met 
alleen in het Europees parlement bondge
noot IS (tégen de VU) met Jean-Marie Le Pen 

Op dat pamflet prijkt op de foto van Le Pen 
met Karel üillen ook de Vlaams Bloksenator 
Van Walleghem, die van demokratisch 
Vlaams-nationalisme geen kaas gegeten 
heeft 

Tot heden onthield men zich van vijandige 
houding ten opzichte van het Blok, maar o a 
uit het jongste nummer van ,,Vlaams Blok" 
blijkt dat ze het vooral tegen ons gemunt 
heeft Wanneer zal bv Pallieterke dat begre
pen hebben Of gaat het akkoord met de taal 
van bijgevoegd pamflet' 

F.S., Oostende 

LODE WILS (2) 
Zelfs na herhaaldelijk herlezen begrijp ik 

met dat prof Lode Wils zich lastig maakt op 
Frans Van der Eist en de bespreking die deze 
van zijn boek Van Clovis tot Happart in WIJ 
publiceerde 

Dhr Wils kan blijkbaar met tegen een stoot
je en eist, lichtgeraakt als hij is, een volledige 
bladzijde van WIJ (25 maart j I) op Om mee 
te delen dat ,,alles uit ziin verband is ae-
rukt" ^ 

Ik heb het besproken boek met gelezen 
maar uit de door de prof in WIJ zelf geciteer
de paragraaf over Paul Daels en zijn vader 
heb Ik genoeg begrepen Het betrekken van 
beider oorlogsverleden bij de beroepsbezig
heden van dhr Daels moet als hatelijk om
schreven worden en siert de KUL-prof alles
behalve. 

P.L., Hofstade 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

óe^iod aM&^ 

goom^ttadm 3798s(}i^>^'0^'^ 
^itplj.itscn tcesl-
z.iiil voot 100 por-
sonon Groepen 
en bussen op af
spraak legen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

— Cawb/tiwu9 — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

m= Jê 

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 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkeri) 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een ga!.trünoms]ch kompleks gelegen iip amper IS mm vjn de kust Mell U een zee voor \an kalmtge 
komfort keuken rust, rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

- Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu s van 71S fr lot 160Ü fr 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
- Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 24ü() fr 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
- Week-end verblijf en gastronomische weekends 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN' - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel 058/288 07 fax 058/289 381 



De oplossing : de telefooncentrales van Alcatel Bell. 

De Alcatel 1 600 is de ideale telefoon

centrale voor KMO's Er kunnen 4 tot 

64 toestellen worden op aangesloten. 

Voor nog grotere bedrijven, ontwierpen 

we de 5400 BCN Deze telefoon

centrale kan alle telefoonverkeer en 

gegevenstransmissie aan en vereist 

geen bijkomende en dure installaties. 

Voor meer inlichtingen over deze 

centrales, bel 02/718.84.08 of fox 

02/718.84.22. 

Stap binnen in de ISDN-wereld 

van Alcatel Bell, de wereld van de 

communicatie. 

A L C A T E L 

BELL TELEPHONE 


