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EERST DIT 

ONS ANTWOORD 

H
ET moest er van komen' Zondag as komt de vzw 
Tegen het separatisme op straat Het initiatief is „een 
eerste beweging van ontevredenheid van de Belgi
sche bevolking " Achter deze vzw schuilt de Koninklij
ke Vereniging der oprustgestelde officieren 

Reeds maanden schrijven wij dat de staatshervor
ming in het geniep wordt tegengewerkt en dat er 
voldoende tekenen zijn om te bewijzen dat krachten 
Ijveren om de klok stil te leggen Toen minister 
president Van den Brande op de koninklijke mat werd 
geroepen hebben wij hier geschreven dat niemand 

het Vlaamse en het Waalse volk zal tegenhouden zich verder tot 
zelfstandige regio's te ontwikkelen Wij gingen met zo ver te 
beweren dat de tussenkomst een persoonlijke aktie van de koning 
was, maar door zijn omgeving op touw was gezet Wat later door 
verschillende kommentatoren, vertrouwd met de mekaniek van 
het Hof, bevestigd werd Men stelt zich vandaag de vraag of het 
initiatief tot de betoging met in dezelfde koninklijke kring moet 
gezocht worden, gedragen door een koalitie van (gewezen 
beroeps-) militairen aangevuld met oudstrijders, vaderlandslie
vende bewegingen en dito bedrijfsleiders Hun namen werden 
deze week in het old-timer museum Autoworld bekend gemaakt 
Ook deze van de Bekende Belgen die 
voor de kar worden gespannen 

Hoe ver het komitee van de realiteit 
staat moet blijken uit het taalgebruik het 
spreekt namelijk namens ,,de Belgische 
bevolking", terwijl iedereen sinds Jules 
Destree weet dat er geen Belgisch volk 
bestaat De krant Le So/r heeft deze week 
enkele van die Belgen (zie verder in ons 
weekblad) aan het woord gelaten De 
praat komt neer op de oude dooddoe
ners ons landeke is al zo klem en nu wil 
men tiet nog in twee delen 

In De Standaard vroeg Stijn Coninx 
(Daens-film) zich zelfs af ,,hoe het moge
lijk IS te pleiten voor de eenmaking van 
Europa om ekonomisch en strategisch sterker te staan en een 
kleine regio zoals België uit elkaar te rukken " 

Of hoe men naast de kwestie praat De staatshervorming zoals 
ZIJ thans voorligt bedoelt andere zaken Het staat nochtans in de 
grondwet ingeschreven België is een federale staat Niks separa
tisme dus Zouden de inrichters hun poer met beter gebruiken om 
hun achterban ervan te overtuigen dat de federatie België nog 
slechts zin heeft als de nieuwe staatsvorm aanvaard wordt en de 
spelregels van het federalisme korrekt worden nageleefd 

Want zoveel is duidelijk, als aan de boycot van het federalisme 
geen einde komt wordt de dreiging voor separatisme pas echt 
reëel Beseffen zij dan met dat terug-naar-het-unitaire België 
onmogelijk is"? In plaats van hun tijd en hun energie te verkwanse
len zouden ze er beter aan doen hun volgelingen te overtuigen dat 
elke natie zijn eigen toekomst wil uitstippelen, zijn eigen gang wil 
gaan En dat ook het staatshoofd overtuigd is dat dit de beste weg 
IS, voor de twee volkeren en voor hemzelf Hun aktie is koren op 
de molen van wat zij noemen ,,de separatistische drijverijen van 
een minderheid " 

Velen hebben ons de voorbije dagen gevraagd hoe zij op de 
manifestatie moeten reageren Het beste dunkt ons dat de geuite 
aantijgingen moeten weerlegd worden De Volksunie heeft het 
separatisme nooit gehuldigd, zij gelooft dat het federalisme het 
middel is om beide volksdelen waardig en vredevol naast mekaar 
te laten leven, dat beiden zelf organiseren wat zij zelf het best 

kunnen realiseren, dat nog slechts dan in staatsverband kan 
opgetreden worden wanneer bepaalde buitenlandse belangen in 
het spel zijn 

Of, zoals ZIJ stellen, door separatisme de koopkracht vermin
derd wordt weten wij met, door federalisme zeker met Of het 
separatisme de gezondmaking van de staatsschuld in gevaar 
brengt, de wil om te investeren en de konkurrentiekracht van de 
ondernemingen verzwakt, uw werk gevaar loopt, de financiering 
van de Sociale Zekerheid in het gevaar brengt, weten wij evenmin 
Federalisme doet dat zeker met Het federalisme daarentegen is 
door zijn ingebouwde drang naar overleg de waarborg dat de 
aangehaalde problemen tot hun ware verhoudingen worden 
herleid en dat elk van de samenstellende delen weet wat het aan 
inkomsten en aan uitgaven waard is Federalisme ontrafelt die ene 
pot nat die België sinds 150 jaar is geweest Volgens de oude en 
wijze VU-slogan zorgt federalisme er voor dat klare afspraken 
goede buren maken 

Hoeveel aanhang de vzw Tegen tiet separatisme op de been zal 
brengen weten wij met Op de onzin van de oproep is maar een 
antwoord mogelijk blijven ijveren om de staatshervorming verder 
te verfijnen en werkzaam te maken Door de staatshervorming 
kreeg Vlaanderen ontzettend veel bevoegdheden toegewezen, 

deze naar best vermogen uitoefenen is 
bewijzen dat eigen staatsstrukturen heb
ben zinvol IS Het is vandaag minder 
belangrijk nog meer bevoegdheden te 
venwerven, het is van het grootste belang 
deze zo optimaal mogelijk te laten funktio-
neren Want wat voor zin heeft het eigen 
strukturen te hebben wanneer deze de
zelfde kwalen vertonen als deze van het 
Belgisch bewind ' Wat voor zin heeft het 
alles Vlaams te noemen en met de leeu-
wevlag te tooien wanneer wij met in staat 
zijn deze verworvenheden naar behoren 
te laten draaien'' 

Dit verlangen naar een beter beheer, 
naar een beter gezag, moet op alle aspek-

ten van het bestuur geënt worden Pas dan zal aangetoond 
worden dat zelfstandigheid zin heeft en de moeite waard is om er 
zich voor in te zetten Zo'n ijver eindigt nooit, een federale 
staatsvorm is met statisch maar bestendig in beweging Daarom 
ook zitten wij met een visadempje te wachten op het aangekon
digde overleg tussen de Vlaamse en de Waalse minister presiden
ten Zo'n gesprek is met bedoeld om het separatisme in te stellen 
maar om de kon-federatie een eerlijke kans te geven 

In het vooruitzicht van de plaats die Vlaanderen en Wallonië 
morgen in Europa zullen bekleden mag zo n gesprek met lang 
uitblijven Zij die voor zondag tot manifesteren oproepen moeten 
beseffen dat een unitair België in Europa geen kans heeft 
Vlaanderen moet en zal in Wallonië gelijkgestemden vinden om 
twee zelfstandige regio's van de Europese federatie te worden 

Er breekt voor Vlaanderen een boeiende tijd aan, een tijd waann 
zich op hetzelfde ogenblik veel uitdagingen melden Ook de 
Volksunie heeft een rol in het debat Enerzijds werkt zij, aange
voerd door minister Sauwens, intens aan het bestuur en de 
uitbouw van de zelfstandige regio, haar frakties leveren denkwerk 
voor en steun aan de verdere staatshervorming, anderzijds heeft 
ZIJ veel te vertellen over de toekomst van Europa 

En laat de verontruste Belgen zondag maar manifesteren, in de 
wereld moet er ook een plaats voor folkore zijn 

Maurits Van Liedekerke 

WIJ - 22 APRIL 1993 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instltuut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publiciteit 
en redaktie op prk 000-0171139-31 van WIJ, 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel. 02/219 49 30) Telefax 02/217 35 10 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Los nummer 

Verantw. uitgever: 
Bert Anciaux, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 

1.200 fr 
700 fr 
400 fr. 

33 fr. 

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

Dworp 
Alsembergse-

INHOUD 

7 Op 2 mei zingen duizenden 
Vlamingen in het Sportpaleis 
tot Vlaanderen „Vlaanderen" 
wordt. WIJ sprak met Zang-

feest-sekretaris Koenraad De Meul-
der. 

^ f^ De Volksunie is een be-
I 1 I drijf in zware financiële 
I ^J moeilijkheden, als we ten

minste enkele persberich
ten mogen geloven. WIJ sprak met 
VU-senator Laurens Appeltans over 
het verlies van 34 miljoen. 

11 De VU start de voorberei
ding van de gemeente
raadsverkiezingen van '94 
met 5 studiedagen. Op 

1 mei grijpt de eerste plaats, met als 
tema een sociaal gemeentebeleid. 
WIJ sprak met professor Luc Goos-
sens over sociale huisvesting in 
Vlaanderen. 

15 
In een sociaal gemeente
beleid speelt het OCMW 
een belangrijke rol. VU-
OCMW-raadslid Kris ea

sier leidt ons rond in het Brugse 
OCMW. 

^ wm Een boekvoorstelling, een 
T g eucharistievering, de ont-
I f hulling van een gedenk

plaat, toespraken en re
cepties: de honderdste verjaardag 
van de stichting van Daens' Christe-
ne Volkspartij ging niet onopge
merkt voorbij. De groene vlag wap
perde in OkegemI 

f \ f \ '"̂  ^^greb zet de Wase 
^ I 1 pater Jo De Brant zich in 
^ ^ ^J voor de vluchtelingen die 

uit Bosnië verdreven wer
den. De Brant doet een emotionele 
oproep voor meer hulp uit Vlaande
ren. 

f \ f \ ^^^ programma van het 
V ^ komende Zangfeest telt 

^ ^ • H dit jaar misschien geen 
echte uitschieters, maar is 

in globo toch de moeite waard. 

/ % ^ ^ Lomme Driessens 
« 1 1 ,,maakte" heel wat wieler-

^^^J kampioenen. Hij blijft als 
kampioen zonder fiets de 

massa begeesteren, maar niet altijd 
overtuigen. 

(omslagfoto Zafar) 
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SP 
Frank Vandenbroucke mag zich voorzitter 

van de Socialistisclie Partij blijven noemen. 
Hij werd op het SP-l<ongres in Blanl<enberge 
verkozen met 67% van de stemmen. Dit lage 
cijfer werd alom geïnterpreteerd als een stevi
ge vingenwijzing aan het adres van de enige 
kandidaat. Er wordt bovendien nogal licht 
overheen gestapt dat ongeveer één op vijf 
socialistische stemgerechtigde kongresgan-
gers verkoos om niet te stemmen. 

Dit grote aantal verdient wat meer aan
dacht. De stemgerechtigden bij de SP waren 
dus niet verplicht om hun stem uit te brengen. 
Indien ze dat wel verplicht waren geweest, 
waren de stembussen misschien wel gevuld 
met één blanko stembrief op vijf. 

Men kan nochtans geredelijk aannemen 
dat de stemgerechtigden bij de SP politiek 
vrij geïnteresseerde burgers zijn. Men mag er 
toch van uitgaan dat het hen meer interes
seert wie de voorzitter wordt van hun partij 
dan welk merk van pils er in de kongresbar 
getapt wordt? Of vonden de niet-stemmers 
het misschien de moeite niet waard om te 
gaan stemmen omdat er toch geen keuze 
was: voor of tegen Vandenbroucke, de enige 
kandidaat? 

Wat een saaie boel moet dat toch zijn bij de 
SP. Vergelijk dat even met de jongste voorzit
tersverkiezingen bij de VU, waar vier kandida
ten naar de voorzittershamer trachtten. De 
voorzitter van de SP is nu met een ambitieus 
plan in vijf punten voor de pinnen gekomen. 
De kongresgangers mochten er zich wel over 
uitspreken, maar ze konden er niets aan 
veranderen. Hen werd niet eens de vrijheid 
gegund om te kiezen tussen nemen of laten. 
Het moest nemen worden. Het moest Van
denbroucke worden of de chaos. Je zou voor 
minder weigeren te stemmen. 

VLAGGENSPEL 
De voorlopige toekenning van de konces

sie over de Dodengang aan het IJzerbede-
vaartkomitee heeft wonderlijk snel een pa
triottisch veto opgeroepen. Vooral de groen-
witte Pax-vlag die aan de ingang van het 
nationaal monument de Belgische driekleur 
verving, was de laatste Belgen in een ver
keerd keelgat geschoten. 

De kat werd de bel aangebonden door de 
kultuurschepen van Diksmuide, de CVP-er 
Luc Wauters. Hij stuurde op eigen initiatief 
een brief naar minister Maystadt en koning 
Boudewijn. Deze minister, die samen met 
minister van Landsverdediging Delcroix 
(CVP) bevoegd is, liet prompt La Libre Belgi-
que weten dat hij opdracht had gegeven om 
de koncessie van het IJzerbedevaartkomitee 
in te trekken en deze aan het stadsbestuur 
van Diksmuide toe te kennen. 

Het gevolg: leuke krantenartikeltjes, een 
editoriaal in de AW-WK-krant, debatjes op 

Na een jaar belegering is het moslimstadje Srebrenica in oostelijl( 
Bosnië gevallen. Er werd met de Bosnische Serviërs een bestand 
getekend. Het hield in dat de gewonden geëvakueerd mogen worden, 
en de stad opnieuw bevoorraad. Maar de moslimmilities die de stad 
verdedigden moesten ook binnen de 72 uur al hun wapens overmaken 
aan de Kanadese blauwhelmen die de stad binnentrokken om de 30.000 
moslim-vluchtelingen te beschermen. Op de foto draagt een moslim
soldaat op het kerkhof van de Bosnische stad Tuzia het lijkkistje van 
een baby naar het graf. De baby hoorde bij een groep vluchtelingen uit 
Srebrenica, (lees in dit nummer ook: „Noodkreet uit Zagreb") (foto ap) 

radio en tv. Daarna werd het weer stil over de 
Dodengang, waar ondanks al de heisa nog 
steeds een groenwitte Pax-vlag wappert. Het 
IJzerbedevaartkomitee was, voor zover we 
weten, immers nog steeds niet op de hoogte 
gesteld van de wijziging van de koncessie. 
Heeft iemand Maystadt er misschien van 
kunnen overtuigen dat hij een belachelijk en 
onwettelijk vlaggenspelletje aan het spelen 
was? Misschien dat er op deze vraag een 
antwoord komt na de aangekondigde inter
pellatie van Delcroix en Maystadt door VU-
senator Jan Loones. 

HAEMERS 
Deze week ging in Brussel het assisenpro-

ces tegen de bende Haemers van start. Dit 

proces zal de komende maanden heel wat 
stof voor gerechtsjoernalisten leveren. Het 
proces Haemers wordt waarschijnlijk het 
langste en duurste uit de Belgische geschie
denis. 

Het proces zou ongeveer 18 weken duren. 
Een normale assisenzaak duurt een week en 
kost 180.000 frank. Bovendien kunnen de 
werkgevers van de juryleden bij een proces 
dat langer duurt dan een week, het loon van 
hun verloren arbeidskracht terugvorderen 
van de Belgische staat. Speciaal voor de 
beklaagde bendeleden werd een gerechts
zaal verbouwd. De negen beklaagden moe
ten in een heuse kooi te kijk gezet worden. 
Kostprijs: 5 miljoen. 

Peperduur worden ook de dossierkosten. 
Normaal moet een beklaagde voor een kopie 
van zijn dossier 30 frank per blad betalen. Het 
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Vorige vrijdag vond in Brussel de uitvaart plaats van burgemeester 
Brouhon. Hervé Brouhon was tien jaar lang de burgervader van de 
hoofdstad. De laatste jaren leed hij onder een slepende ziet(te. Hij werd 
als burgemeester vervangen door schepen Demaret. Deze PSC-er zal 
de PS-er Brouhon waarschijnlijk opvolgen. Dan zal er wel een stevige 
herschikking komen van de bevoegdheden in het schepenkollege, en 
moet de PS een nieuwe schepen aanduiden. Er was even sprake van 
dat Vanden Boeynants een gooi wilde doen naar de sjerp van Brussel. 
Maar VDB is nog teveel besproken om voldoende steun te vinden voor 
zijn ambitie. (foto vum) 

dossier in het proces Haemers bevat echter 
300.000 bladzijden. Een beklaagde zou dus 
negen nriiljoen moeten betalen voor z'n dos
sier. Omdat dit te duur is, besliste het parket
generaal dat de staat deze kosten voor haar 
rekening zal nemen. Met negen beklaagden 
hangt hier dus een prijskaartje aan vast van 
81 miljoen frank. 

Voor het proces Haemers zullen 332 getui
gen worden opgeroepen, onder wie zeven 
joernalisten en Paul Vanden Boeynants, die 
door Haemers en co ontvoerd werd. De 
beklaagden worden verdedigd door 29 advo-
katen, waarvan zes voor Haemers alleen. 

De eerste dag van het proces moest de 
voorzitter van het Brusselse assisenhof vast
stellen dat hij te weinig juryleden had. De 
zaak werd dan maar opgeschort tot woens
dag. Wie als jurylid geloot wordt, moet er 
immers rekening mee houden dat hij of zij tot 
een stuk in augustus op de jurybanken mag 
zitten. Een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. 
Heel wat kandidaat-juryleden hadden een al 
dan niet aanvaardbaar ekskuus aangevoerd 
om met in de jury te moeten zetelen. 

ANTI-SEPARATISTEN 
Op zondag 25 april is er een betoging 

gepland van „Belgen tegen het separatis
me". Deze mensen, ze stelden zichzelf wel
licht niet toevallig voor in een muzeum voor 
oldtimers, vinden dat een scheiding van Bel
gië het land tot de bedelstaf zou veroordelen. 
De gemeenschappen zullen de toekomst niet 
aankunnen, weten de organizatoren. De in
vesteringen zullen teruglopen, de werkloos
heid zal stijgen, de welvaart dalen, etc. 

De organizatoren, een vereniging van ge
pensioneerde officieren, moeten over een 
smak geld beschikken om reklame te maken 
voor haar betoging. En ze hebben heel wat 
bekende Belgen voor de kar gespannen: 
o.m. Eddy Merckx (tegenwoordig coach van 
de Belgische Wielrijdersbond) en Paul Van 
H/msf (tegenwoordig coach van de Belgische 
Voetbalbond), Toone, Armand Pien. In deze 
lijst vinden we vreemd genoeg ook Dirk 
Frimout terug, die enkele weken terug met 
veel tromgeroffel ook was voorgesteld als 
Ambassadeur van de Vlaamse Gemeen
schap. En ook de geëmigreerde ,,Belgen" 
Toot Thielemans, die Amerikaans staatsbur
ger is, en Jacky Ickx, die om fiskale redenen 
in Monaco woont. 

Hoe goed deze mensen het misschien wel 
bedoelen, ze beseffen niet dat dit land elke 
dag verder uiteenvalt. Het separatisme is niet 
de keuze van de VU, maar het wordt als 
strategie ook niet uitgesloten. Maar federalis
me en zelfs konfederalisme maken slechts 
een kans om te lukken wanneer iedereen zich 
aan de spelregels houdt. 

En daar lijken sommige Franstaligen het 
nog steeds zeer lastig mee te hebben. Neem 
nu de voorzitter van het OCMW in Ukkel. In 

deze Brusselse gemeente werd slechts één 
Nederlandstalig gemeenteraadslid verkozen. 
In de OOMW-raad werden geen Vlamingen 
verkozen. De wet zegt nu dat in dat geval het 
eerste niet-verkozen gemeenteraadslid van 
de minderheidstaalgroep er van rechtswege 
deel van uitmaakt. 

De Vlamingen van Ukkel wachten nu al 
jaren op de toepassing van die wet. De 
voorzitter van het OCMW, Camllle Van Exter 
blijft dwarsliggen. Hij schreef volgens De 
Standaard de OCMW-raadsleden aan met de 
vraag om hun taalaanhorigheid bekend te 
maken. Niemand antwoordde. Dus is er vol
gens de OCMW-voorzitter van geen taaimin
derheid sprake, vermits de taalaanhorigheid 
onbekend is. Die is nochtans wel bekend, nl. 
de taal waann de OCMW-leden hun eed 
afgelegd hebben. 

Van Exter wil het echter niet hebben: hij 
verklaarde dat hij niet de geschiedenis wil 
Ingaan als de voorzitter die een Vlaming 
benoemde. Bovendien vraagt Van Exter zich 
af waar dat naartoe gaat: Vandaag Is het een 
Vlaming, morgen een Marokkaan en over
morgen een gehandikapte. 

Kunnen de mensen die tegen het separa
tisme zijn een beetje begrijpen wat de Vlamin
gen van deze Franstalige Ukkelse onwil om 
de wet toe te passen denken ? Zien ze in dat 
zulk onrecht de roep om separatisme ver

sterkt? Of zal Van Exter, hij heeft tenslotte 
Vlaamse wortels, zondag mee betogen met 
de anti-separatisten ? 

ZELFMOORD 
Vlamingen plegen minder zelfmoord dan 

Walen. Dat is een van de opmerkelijkste 
konkluzies uit een zelfmoord-onderzoek 
waan/an de rezultaten bekend gemaakt wer
den in De Artsenkrant. Een mogelijke verkla
ring is de grotere verspreiding van vuurwa
pens bij de Walen. Na verhanging is een 
vuunwapen bij de mannen de meest gebruik
te zelfmoordtechniek. Bij de vrouwen is de 
populairste techniek na verhanging vergifti
ging. 

Andere opmerkelijke rezultaten uit het on
derzoek : een zelfmoordpiek bij de geschei
den mannen. Wie getrouwd is lijkt over het 
algemeen minder kans te hebben zelfmoord 
te plegen dan wie gescheiden is, weduwe of 
weduwnaar, of ongehuwd. 

Het voorkomen van zelfmoord blijkt bie-
zonder moeilijk. Onderzoek heeft wel uitge
wezen dat ongeveer de helft van de personen 
die zelfmoord plegen of een poging daartoe 
ondernemen, kort voordien kontakt hadden 
met hun huisarts. De huisartsen zouden dus 
wel een belangrijke rol kunnen spelen in de 
zelfmoordpreventie. 
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KORTWEG 

• In de Verenigde Staten vond een jury 
twee agenten die Rodney King hadden 
afgeranseld schuldig Na een eerder 
proces waren ze vrijgesproken Deze 
eerdere vrijspraak vormde de aanlei
ding voor massale rassenrellen tn Los 
Angeles. Los Angeles kon dus een 
zucht van opluchting slaken Bij een 
nieuwe vrijspraak werden immers op
nieuw rellen verwacht 

• De verkoop van tweedehandswa-
gens is m België de voorbije weken 
met 50 tot 70% gedaald De kandidaat
kopers wachten immers de gewijzigde 
btw-regeling voor okkasiewagens af, 
die ingaat op 1 juli Vanaf dan moet een 
autohandelaar bij de verkoop van een 
tweedehandswagen alleen nog btw te 
rekenen op zijn winstmarge, in plaats 
van op de ganse verkoopprijs 

• Vlaanderen heeft een nieuwe we-
reidrekordhouder De 37-jarige 
Rudy Van Der Poorten verbrak in Liede
kerke het wereldrekord frieten bakken 
HIJ stond 122 uren ononderbroken ach
ter de frietketel 

• Blijkbaar in navolging van Gheyse-
lincK die 17 miljoen afscheidspremie 
opstreek, bracht ook gewezen KS-ma-
nager Kluft de onzindelfjkheid op om 
een nog astronomischer gouden hand
druk te eisen 

• Tja, als suksesrijke voetbaltrai
ners en -spelers in ons land al vlot 
boven de tien miljoen per jaar verdie
nen, waarom zou een manager van een 
bedrijf van de grootte van KS het dan 
met minder doen ' 

• Minder fraai is dan weer dat, zoals De 
Standaard meldt. Kluft met op de loon
lijst van KS stond, maar het bednjf voor 
zijn diensten laMureerde Dat is in 
managementskringen op dat niveau 
een erg gebruikelijke afspraak, om 
hoge sociale lasten en belastingen te 
ontwijken De gewone belastingbetaler 
zal de put in de staatsfinancien wel 
delgen 

• De frakties in de Vlaamse Raad be
slisten maandag een parlementaire 
onderzoekskommissie op te nch-
ten om de onregelmatigheden bij de 
Kempense Steenkoomijnen uit te vlooi
en De omschrijving van de precieze 
opdracht van deze kommissie kan nog 
voor problemen leiden De raadsleden 
willen immers ten allen prijze vennijden 
dat ze in het vaanwater komen van het 
gerechtelijk onderzoek 

• In Zuid-Afrika werd de zwarte leider 
Chris Hani begraven De kommunisti-
sche leider en voormalig leider van de 
guerilla-afdeling van het ANC was 
doodgeschoten door een Poolse immi
grant Sinds de moord op Ham kwamen 
bij politiek geweid in Zuid-Afrika al min
stens 47 mensen om De blanke en 
zwarte leiders vreesden even dat er een 
rassenoorlog zou uitbreken 

56ste VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST: 

REDEN TOT FEESTVIEREN ? 
Smeer uw stembanden, want op 2 mei 

a.s. gaan de deuren van de Antwerpse 
velodroom weer open voor het 56ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Wij laadden ANZ-sel<retaris Koenraad De 
Meulder aan de lijn en polsten even naar 
de Inhoud en het programma van deze 
editie van de jaarlijicse Vlaams-Nationale 
hoogdag. 

• Tot Vlaanderen, ,Vlaanderen' heet is het 
motto van het 56ste Zangfeest. In de pers
mededeling naar aanleiding van het Zang
feest, l<ijl<t het ANZ in eigen boezem: „...zit 
het Algemeen Nederlands Zangverbond 
met de keuze van dit motto niet op het 
verkeerde spoor ?" Waarom stelt u zich die 
vraag ? 

„Het ANZ wil zich met vereenzelvigen met 
een aantal Vlamingen die het nu welletjes 
vinden en die rustig vegeteren op wat er in 
Vlaanderen werd bereikt 

Aan dit soort triomfalisme heeft het ANZ 
geen boodschap Vlaanderen is goed op weg 
om uiteindelijk ,staat' te worden maar is nog 
lang geen natie Er ligt nog heel wat werk op 
de planken Voor de voltooiing van de staats
vorming zal Vlaanderen nog hard moeten 
opboksen tegen nog steeds machtige finan
ciële Belgische belangengroepen Deze uni-
tdire en verzuilde krachten zullen ultieme 
pogingen ondernemen om de vem/ezenlij-
king van onze doelstellingen te dwarsbomen 
Zelfbestuur, een basisdoelstelling van het 
ANZ, zal ons echt met in de schoot geworpen 
worden De Waalse geldhonger en de Vlaam
se autonomiedrang worden in het debat over 
de staatshervorming op een ongezonde ma
nier vermengd tot kompromissen die voor 
Vlaanderen met aanvaardbaar zijn De bespa
ringsplannen van premier Dehaene bewijzen 
dit overduidelijk 

Ondertussen moeten we dringend werk 
maken van de natievorming van onze ge
meenschap Meer dan 150 jaar Belgische 
subkultuur heeft ons natiebesef zogoed als 
uitgewist De samenwerking met Nederland, 
de vorming van een Nederlands gemene
best, de strijd tegen de verangelsaksing van 
onze kuituur, de henvaardenng van de muzh 
sche vorming en het geschiedenisonderncht 
zijn voor de Vlaamse Beweging evenzeer 
prioriteiten 

Met het motto ,Tot Vlaanderen, ,Vlaande-
ren'heet' wil het ANZ dus duidelijk maken dat 
het werk nog met af is Tegelijkertijd ligt in dit 
motto een oproep om in een geest van 
openheid en verdraagzaamheid te blijven 
samenwerken aan de verwezenlijking van 
zelfbestuur" 

• De jaarlijl(se toespraak van de voorzitter 
blijft naar goede traditie „geheim" tot op 
de dag van het Zangfeest. IVIaar in januari 
herhaalde het ANZ, bij monde van voorzit
ter Hugo Portier, dat zijn organisatie het 
Sint- Michielsakkoord afwijst, omdat niet 
alle punten van het Vlaamse tienpunten
programma gehaald zijn. Mogen we dan 
niet verwachten dat de partijen die het 
akkoord steunen, in het bijzonder de VU 
als trouwe Zangfeestgangers, op hun don
der gaan krijgen ? 

„Hef Zangfeest is geen partijpolitieke mani
festatie Het ANZ heeft met alleen het recht 
maar ook de plicht vanuit een a-politieke 
opstelling zijn visie te geven aan de politici, 
die de doelstellingen van de Vlaamse Bewe
ging in politieke macht moeten omzetten Het 
ANZ blijft daarom samen met andere Vlaam
se verenigingen wijzen op een aantal belang
rijke tekortkomingen in het Sint-Michielsak-
koord Het is volgens het ANZ de taak van alle 
politieke partijen hieruit hun konklusies te 
trekken en hun politieke handelen hiernaar te 
richten Als zij denken dat zij op hun donder 
krijgen dan is dat hun interpretatie, met de 
onze " 

• Wanneer we het programma van het 
aanstaande Zangfeest eens onder de loep 
nemen (zie biz. 22 en 23) merken we dat 
het weliswaar evenwichtig is samenge
steld, maar dat er geen echte uitschieters 
te verwachten zijn. Lijdt het Zangfeest niet 
een beetje aan artistieke bloedarmoede? 

„Het IS naar mijn gevoel foutief de artistieke 
kwaliteit van het Zangfeest te beoordelen met 
de huidige medianormen Een of andere 
Vlaamse topartiest maakt het zangfeest met 
Bovendien ligt het zeker met in de bedoeling 
van de Regie- en programmakommissie het 
Zangfeest te laten uitgroeien tot een spette
rend en ghtterend TV-spektakel Het ANZ wil 
met deze manifestaties, gericht op amuse
ment, zelfs met in konkurrentie treden 

Op het Zangfeest staan het lied en de 
samenzang centraal, met het amusement of 
het spektakel De artistieke inbreng wordt wel 
eens, bewust of onbewust, over het hoofd 
gezien Is het werk van de Vlaamse kompo-
nisten die elk jaar opnieuw orkestraties en 
komposities uitschrijven voor het Zangfees
torkest en de jeugdmuziekkapellen, geen 
artistiek werk ' Zijn de teksten, het werk van 
de regisseur, de liedbewerkingen en de dan
sen dan van ondergeschikt belang'^ Het 
woord bloedarmoede is hier dus zeker met 
op zijn plaats" 

(lees verder bIz 22 en 23) 
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HORIZON 

TWEE VOLKEREN - TWEE STATEN 
Tijdens de Intifada-periode waren wij gewoon geworden aan de 

statistieken van één israëiitisclie dode voor 20 Palestijnse slacht
offers. Sedertdien is de haat in het Midden-Oosten zo sterk 
toegenomen dat de verhouding 1-2 geworden is: voor iedere 
twee Palestijnen wordt voortaan één Israëli vermoord. 

De Bezette Gebieden zijn terug afgegrendeld: ik heb dat 
meegemaakt. Het is onverdraaglijk. Je gaat er aan kapot als 
mens, als volk. De hele „ekonomie" gaat kapot. Een Westerse 
parlementaire delegatie heeft meegemaakt dat een Palestijnse 
frisdrankenfabriek zopas met breekijzers werd uiteengehaald 
(Omdat ze beterkoop werkte dan de Israëlische ?) 

Twee volkeren, aan elkaars keel. Geen wonder dat de voor 20 
april '93 voorziene vredesonderhandelingen niet tijdig begonnen 

Die dag hadden de Israëlisch-Arabische vredesonderhandelin
gen te Washington een volgende fase moeten ingaan. De laatste 
handikaps zouden achter de rug liggen. De 415 Hamas-uitgewe-
zenen die nog steeds in niemandsland tussen Israël en Libanon 
gevangen zitten, zouden voor de Pales
tijnen geen beletsel meer zijn voor de 
herneming van deze besprekingen. 

Ook het gevoel dat de nieuwe Clinton-
administratie en de nieuwe Amerikaan
se minister voor Buitenlandse Zaken 
radikaal pro-lsraëlisch georiënteerd zijn, 
zou de herneming der diplomatieke 
kontakten niet hinderen. 

Dat de PLO-onderhandelaars in die 
omstandigheden toch terug aan de on
derhandelingstafel durven zitten, is 
merkwaardig: hun huizen moeten door 
de Israëlische (!) politie beschermd 
worden tegen hun eigen Palestijnse 
achterban, die woedend is over zoveel 
koncessie-bereidheid I 

Er zijn anderzijds enkele punten aan te stippen die voor de 
toekomst van belang zouden kunnen zijn, in positieve zin 

Een eerste belangrijk element vind ik de Israëlische beslissing 
om de wet te veranderen die destijds kontakten verbood tussen 
de PLO-mensen uit de Bezette Gebieden en Oost-Jeruzalem met 
de PLO-leiding in Tunis. De nieuwe Israëlische regering weet 
blijkbaar handiger om te springen met haar verdeel- en heerstak-
tiek tussen beide tendenzen in de Palestijnse Vrijheidsorganisatie. 

Een tweede nieuwigheid is de houding die de regering Rabin 
aanneemt tegenover Syrië. In het kader van de Israëlische 
onderhandelingspositie wordt een soort van disengagement 
voorzien uit de Golanhoogte. Het blijkt nog niet duidelijk of de 
ganse Golanhoogte zal worden ontruimd en over welke tijdspan
ne zal gesproken worden. 

De Egyptische president en Rabin schijnen echter reeds op 
dezelfde golflengte te staan: zoals destijds de Sinai helemaal 
werd ontruimd, zo zou ook nu, met overgangfases en met de hulp 
van Amerikaanse technologie, naar een ontruiming op de Golan
hoogte worden gestreefd. Dit is een belangrijk onderdeel in het 
ganse vredesproces. 

Wat ik echter persoonlijk de belangrijkste nieuwigheid vind is 
het feit dat Israëli's en Amerikanen er in toegestemd hebben dat 
Faisal Husseini, één van de belangrijkste PLO-leiders uit Oost-
Jeruzalem, ineens toch wordt toegelaten tot de Palestijnse 
delegatie in de vredesonderhandelingen. Tot nu toe werd deze 
chansmatische Palestijnse notabele uit het onderhandelingspro
ces geweerd. Ook toen Arafat enkele tijd geleden een vliegtuigon
geluk meemaakte en de ganse wereld zich al voorbereid had op 
het „Post-Arafat-tijdperk", werd er niet aan gedacht om Husseini 
in het belangrijkste niveau in de onderhandelingen in te schake
len. Dat dit nu wel gebeurt vind ik persoonlijk van groot historisch 
belang. 

Faisal Husseini. 

Ik heb de gelegenheid gehad om F. Husseini twee keer te 
ontmoeten en telkens met hem een uitgebreid gesprek te kunnen 
voeren. Hij is één van de meest merkwaardige personaliteiten uit 
het Midden-Oosten. Deze steeds zacht sprekende, voorname 
intellektueel is de zoon van één van de grootste Arabische helden 
uit de Arabisch-lsraëlische oorlog van 1948. Hij is een nationalist 
pragmatikus en aristokraat, neef van de Groot-Mufti van Jeruza
lem d.w.z. van de hoogste mosiimautoriteit op religieus vlak Ik 
herinner mij ook het huis te Berlijn waar de Groot-Mufti verbleef 
tijdens de penode toen hij met Hitler en Mussolini een pakt had 
gesloten dat na de oorlog de Arabische zaak meer schade dan 
voordelen berokkende. 

F. Husseini, die zijn vader op zevenjarige leeftijd verloor, werd 
door de Egyptische regering in Kaïro opgevoed tenwijl zijn moeder 
in Jeruzalem verbleef. Hij is dus de zoon van een onsterfelijke 
vader die destijds zijn leven verloor in de strijd tegen de idee van 
„Twee Volkeren, Twee Staten". In 1948 verzetten de Palestijnen 
zich inderdaad tegen de opkomst van een Israëlische staat. 

Eerst hadden de Arabieren met Britse 
steun de Turken verjaagd uit Palestina 
maar toen de Britten in de jaren '30 
begonnen met de invoer van Joden op 
Palestijns grondgebied voelden de Pa
lestijnen zich door de Engelsen verra
den. Vandaar hun alliante tegen de 
Britten en de Joden en hun verbond met 
de Duitsers en de Italianen. 

Husseini heeft een moeilijke jeugd 
gekend. Hij werd in de nationalistische 
strijd geworpen zonder zijn universiteits
diploma te behalen. Ondanks de tradi
tionele materiële welstand van zijn fami
lie, wou hij vooral op eigen benen staan. 
Zo begon hij als verkoper van thuisge-

maakte marmelade en nadien van traktoren. Ook werkte hij een 
tijd in een kliniek tot wanneer hij in de gevangenis geraakte omdat 
hij Arafat in één van zijn familiewoningen had verborgen gehou
den. Het leven van Husseini is er één geweest van voortdurende 
strijd, in en uit gevangenissen. Hij heeft bij het Palestijnse volk een 
enorm groot gezag en de Israëli's weten dat. 

„Ik heb het gevoel dat ik op het juiste ogenblik op de juiste 
plaats terecht gekomen ben" zegde deze Palestijne leider vorlae 
week. " 

In verband met de tema's die in de vredeskonferentie worden 
behandeld zegt hij: een Palestijnse staat moet een konfederale 
staat zijn. „Wij, Palestijnen, hebben drie ervaringen meegemaakt • 
de Israëlische, de Jordaanse en de Libanese. De Libanese 
en/aring gaf ons vrijheid zonder gezag. De Jordaanse gaf ons 
gezag zonder demokratie en met Israël hebben wij een ewaring 
inzake demokratie zonder gelijkheid. Welnu, wij hopen dat de 
Palestijnse staat zal bestaan op basis van vrijheid, demokratie en 
van gelijkheid. De enige autoriteit die wij nodig hebben is diegene 
die vrijheid, demokratie en gelijkheid voor de Palestijnen kan 
waarborgen." 

Dit betekent dat Husseini nu met de Israëli's onderhandelt over 
de formule van „Twee Volkeren, Twee Staten" die wij als Vlaamse 
nationalisten normaal en logisch vinden, maar waartegen Hus
sein's vader gestreden heeft. Totterdood. 

Dit belet niet dat Husseini van mening is: „Als hij hier was 
vandaag, dan zou mijn vader nu hetzelfde doen als ik" 

Ik hoop dat Jaweh, Allah en Onze Lieve Heer samen hun 
handen boven het hoofd van Husseini willen houden. Heel even 
maar. Tot wanneer hij zijn werk kan verrichten. 

Hans De Belder 

(foto Reuter) 
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REPLIEK 

PERSSPIE6EL 
De 

Financieel 
Ekonomische TUD 

„Het van hogerhand wegwerken van socia
le achterstelling en het promoten van sociale 
opvangnetten, hebben ongetwijfeld een optil
lende dynamiek gegeven aan de markteko-
nomie Maar de aldus gecreëerde welvaarts
staat IS tegen zijn eigen limieten opgebotst 
Het sociale paradijs heeft de ekonomische 
onderbouw overwoekerd De socialistische 
doelstellingen van destijds zijn grotendeels 
vervuld En de arbeidersklasse van weleer 
stemt nu voor andere partijen, die beter aan 
haar nieuwe verzuchtingen beantwoorden " 
Jerry Van Waterschoot. 17 april. 

„De regenng zou nu reeds kunnen vastleg
gen waar zij naartoe wil met besparingen en 
belastingen, en de specifieke onderdelen 
aanduiden Het ene kan afhankelijk gemaakt 
worden van het andere, en er kunnen projek-
ties gemaakt worden waar er eventueel nog 
extra gesaneerd kan worden indien het doel 
met gehaald wordt of indien de ekonomische 
groei tegenvalt 

Een duidelijk ingevuld meerjarenplan op 
langere termijn is nodig om een consensus 
mogelijk te maken rond de pijnlijke sanenng 
De moegetergde burger wil perspektief In
dien de regenng de bevolking wil betrekken 
bij nieuwe inlevenngen, dan moet die bevol
king duidelijk weten wat haar boven het 
hoofd hangt, nu krijgt ze om de zoveel 
maanden de ene noodmaatregel na de ande
re in de maag gesplitst" 
Jerry Van Waterschoot. 14 april. 

De Standaard 
„Het feit België maakt het onmogelijk om 

een keuze te maken en intussen blijven we 
wat aanmodderen Opkomen voor Vlaamse 
staatsvorming betekent het recht op bemoei
zucht (van Zuid met Noord en omgekeerd) 
afwijzen We willen ons met van Wallonië 
afscheuren, het blijft onze buur, maar wel het 
eigen huis naar eigen goeddunken ordenen 
Zo winnen we meteen aan demokratie ( ) 
Toont de mislukking van België ook meteen 
aan dat elke vorm van Europese samenwer
king gedoemd is tot falen ' Natuurlijk met Is 
het omdat een (gedwongen) huwelijk flopt, 
dat er geen dorpsgemeenschap kan be
staan ' Vormen van Europese samenwerking 
die wel een meenwaarde bieden en Vlaande
ren met fnuiken zullen op onze geestdrift 
kunnen rekenen 

Alle genoemde Vlaamse verenigingen 
plaatsen de Vlaamse staatsvorming in een 
Europees verband Maar het Belgisch avon
tuur moet wel een les inhouden voor de Euro-
architekten Wanneer het Europese projekt 
erin bestaat nieuwe vormen van bemoeizucht 
te institutionaliseren, wanneer de EG de Bel
gische weg opgaat en dus haar meenwaarde 
verliest of wanneer de minwaarde gaat over
heersen, dan zal (ook) Vlaanderen dat Euro
pa terecht afwijzen" 
Peter De Roover. 15 april. 

,,De voorzitter van de VLD, Guy Verhof-
stadt, IS een perfekte kameleon Toen hij 
formateur was, wilde hij socialer zijn dan ons, 
Waalser dan Spitaels en groener dan Aga-
lev" 
Franl( Vandenbroucke. 10 aprii. 

„Dit lage land drijft met op stilstaand water, 
er IS deining en stroming Achter de volgende 
bocht liggen weer katarakten te schuimen 
Politici en waarnemers zijn het hierover eens 
de Belgische boot vertoont scheuren Maar 
daarmee houdt de consensus op Terwijl de 
enen geloven dat de romp zal breken, zitten 
anderen te timmeren en te kalfateren ' 

iVlanu Ruys. 16 april. 

„Op het ogenblik dat de demokratie zich in 
tal van Westeuropese landen tegen het virus 
van de korruptie probeert te venweren, zou 
het hoogst onzindelijk zijn om uitgerekend 
Vanden Boeynants het bestuur van de hoofd
stad van Europa toe te vertrouwen VdB werd 
immers voor frauduleuze praktijken veroor
deeld en zijn naam is in dit land bijna syno
niem voor onfatsoenlijk politiek gesjoemel 
Als de politiek in België en in Vlaanderen veel 
van haar serieux en geloofwaardigheid ver
loor, heeft ze dat in met gennge mate aan de 
aktiviteiten van VdB te danken " 
Standpunt. 15 aprii. 

HUMO 

tientallen soorten rozen, noem maar op Maar 
bij de mens is er een man, een vrouw, en daar 
houdt de voorraad op O schraalheid " 
iVloniIca Van Paemel. 15 april. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Het afgelopen congres van de Vlaamse 

socialisten is met uitgegroeid tot het grote 
gebeuren, wat eigenlijk nauwelijks verbazing 
kan wekken Net als de andere coalitiepartij
en weren ook de Vlaamse socialisten zich als 
duivels in een wijwatervat om te ontsnappen 
aan de kleurloosheid en aan de noodlottige 
gevolgen van de ontelbare compromissen, 
waarmee hun achterban het almaar moeilij
ker heeft" 
Dirl( Castrel. 19 aprii. 

,,ln Brussel is, zoals het hoort onder een 
verpletterende media-belangstelling, een 
grootse happening van start gegaan die meer 
dan vier maanden zal duren Het gaat met om 
de met te versmaden vertoningen van het 
Chinese Staatscircus of het circus van Mos
kou, hoewel de kooien er wel degelijk staan, 
maar om het assisenproces tegen de „bende 
van Haemers" 
Roger Van Houtte. 20 aprii. 

,,lk zal je zeggen wat ik heel graag had 
meegemaakt Dat er meer dan twee seksen 
bestonden Voor mijn part twaalf, dat lijkt me 
een mooi getal Dan was er tenminste met die 
krampachtige tegenstelling mannetje-vrouw
tje, dan werd de concurrentie wat minder 
moordend, en dan was er wat meer ruimte 
voor het spel en de luxe van het leven 
Kortom, ik vind dat het slecht geregeld is 
Meestal zijn er allerlei variëteiten van iets, 

LE SOIR 
„Schrik van Haemers ' Nooit i De enige die 

er ooit in geslaagd is me schnk aan te jagen, 
was mijn leraar Grieks op het college" 
Paui Vanden Boeynants. 19 april. 

HET BELAKG 
VAH LIMBURG 

,,Niemand vraagt de politiek een publieke 
zelfbeschuldiging Het is evenwel duidelijk 
dat de teloorgang van de traditionelen meer 
IS dan een voorbijgaande gni van de kiezer, 
dat integendeel de traditionelen zelf hun 
electorale put gegraven hebben Socialisten, 
liberalen en christendemocraten zijn immers 
samen verantwoordelijk voor hun begrotings
debacle, voor de cynische afstandelijkheid 
van de onmachtige burger tegenover de 
politiek die met kon voorkomen dat miljarden 
KS-gelden met altijd besteed werden zoals 
beloofd Met daden bewijzen dat dit en nog 
nog vele andere zaken wel anders kunnen, 
dat IS integendeel minstens een betere weg 
om de politiek te verrruimen en vooral te 
vernieuwen Nog meer woorden hoeven echt 
met" 
IVIarlc Piatei. 20 aprii. 
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PARTIJ 

HET VERLIES VAN DE VOLKSUNIE 
Volksunie verkeert In zware moeilijkhe

den, meldde De Financieel Ekonomische 
Tijd verleden vrijdag. Negatief rezultaat 
van 34 miljoen voor de VU, titelde De 
Morgen. Wat scheelt er wel op het Barrilta-
denplein, zullen veel VU-militanten en -
leden zich afvragen. WIJ vroeg het aan 
senator Laurens Appeltans, de VU-specia-
list inzake de financiering van de politieke 
partijen. 

De financiering van de politieke partijen is 
tijdens de jongste jaren meermaals in de 
media aan bod gel<omen. Teil<ens er „pil<an-
te" details te vermelden vielen waren de 
media er vlug bij om de „onthullingen" aan 
het publiel< kenbaar te maken. 

Vorige week was het niet anders. Ditmaal 
speelde de VU de hoofdrol met titels waarbij 
de financiële toestand van onze partij als 
dramatisch werd omschreven. De aanleiding 
hiertoe betrof het indienen door 12 diverse 
politieke partijen van hun financieel verslag 
van 1992, zoals voorgeschreven door de wet 
van 4 juli 1989. 

En hier wringt het schoentje. Deze wet 
voorziet slechts het publiceren van een jaar
lijks financieel verslag. Dit verslag vermeldt 
de „geregistreerde" aktiviteiten. Reeds meer
dere keren hebben wij aangedrongen dat 
alleen het indienen van een jaarlijkse balans 
de mogelijkheid biedt om de financiële mid-

34 miljoen verlies voor de VU ? Wat is er loos op het Barrikadenplein, zult U 
vragen. „Boekhoudkundige herschikkingen" zijn volgens Appeltans verant
woordelijk voor het negatieve resultaat. (foto Archief) 

delen van politieke partijen onderling te ver
gelijken. 

Daarbij komt nog dat de grote partijen zelf 
geen rechtspersoonlijkheid bezitten waar
door ze aan een aantal verplichtingen ont
snappen. 

Toen de VU de wet van 4 juli 1989 goed
keurde beschouwde ze dit als een eerste stap 
in de richting van meer openbaarheid en 
meer doorzichtigheid. De financiële versla
gen zijn - ondanks een verbeterde versie -
niet doorzichtig en niet vergelijkbaar. Wie 
gelooft er dat de CVP slechts 4,6 miljoen aan 
aftrekbare giften ontving? Dit cijfer is trou
wens niet relevant. Naast de fiskale aftrek
baarheid beschikt een partij nog over andere 
wegen om de partijkas te spijzen. 

Gelukkig is de kontrolekommissie deze 
week tot een akkoord gekomen - mede 
door onze steun - om aan de media alle 
financiële verslagen ter beschikking te stel
len. Geheimdoenerij houdt de geruchten
stroom in stand. 

Ook de VU moet als demokratische en 
open partij konsekwent het publiek op de 
hoogte stellen van haar financieel reilen en 
zeilen. Op de eerste plaats in haar publika-
ties. De filter van de openbaarheid zal in ieder 
geval properder water leveren. 

De rezultaatrekening van de VU van 1992 
vermeldt een tekort van 34.786.749 frank. Dit 
rezultaat geeft aanleiding tot spekuiaties zon
der de oorzaak ervan aan bod te laten ko
men. De VU heeft in de rezultaatrekeningen 
van 1992 een aantal boekhoudkundige her
schikkingen doorgevoerd. Een aantal tekor
ten van voorgaande jaren werd aangezui
verd. 1992 werd een jaar zonder verkiezin
gen. Ook dit heeft belangrijke financiële ge
volgen. Het politiek klimaat in en buiten de VU 
liet de partij niet toe om financieel op adem te 
komen. 

Laurens Appeltans 
senator 

WIJ - 22 APRIL 1993 10 



OMSLAGVERHAAL 

PROF. LUK GOOSSENS OVER SOCIALE HUISVESTING: 

..GEMEENTEN NEMEN TE 
WEINIG INITIATIEF n 

De gemeente is de eerste politieke liring waar we allen mee te maiten 
hebben. Een ttring waar burgers en bestuurders alvast de mogelijldield 
hebben om met elkaar In kontakt te treden. Het federale gedachtengoed 
ruimt overigens een grote plaats in voor de gemeente. Zowel inzake het 
overhevelen van meer bevoegdheden als inzake de kwaliteit van het 
gemeentelijk besturen. 
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 
moet dan ook, meer dan ooit, grondig gebeuren. De Volksunie koos, 
samen met de Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen, voor een reeks 
van 5 studiedagen, telkens over een specifiek gemeentelijk onderwerp. 
Referaten van deskundigen worden er afgewisseld met de ervaringen van 
praktijkpolitici. ledere belangstellende is van harte welkom, maar vooral de 
lokale mandatarissen worden uitgenodigd tot aktieve deelname. Ze kun
nen er tal van nuttige suggesties meedelen en misschien ook wel zelf wat 
wijzer worden. , _̂  
Op 1 mei a.s. vindt de eerste studiedag plaats, over het sociaal gemeente
beleid. Ter voorbereiding besteedt WIJ alvast aandacht aan twee uitermate 
belangrijke aspekten van dit sociale beleid; de huisvesting en de plaats 
van het OCMW. SIgurd Vangermeersch, Dosfel-medewerker, ondervroeg 
de Antwerpse professor Luc Goossens over sociale huisvesting in Vlaan
deren. De mogelijke rol voor de gemeente in dit verband reserveert hij voor 
de studiedag. In een tweede artikel stelt Kris Casler, OCMW-raadslid voor 
de Volksunie in Brugge, „zijn" OCMW voor. Het personeel, de werking, de 
financies. 

E
EN van de inleiders op de WM-
l<aderdag van 1 mei is professor 
Luk Goossens. Hij is docent aan 
de Universiteit Antwerpen, depar
tement sociologie en sociaal be
leid. Hij staat al jaren bekend als 
een prominent wetenschapper 
m.b.t. de huisvesting in Vlaande
ren. In 1991 was hij eindredak-
teur van de lezenswaardige publi-
katie Wrikken aan Wonen - De 

woonwereld van kansarmen in Vlaanderen 
en Brussel. Als voorproefje op 1 mei: een 
kennismakend interview met een boeiend 
spreker en een meestal onbekende materie 
die meer politieke belangstelling verdient. 

RECHT OP W O N E ^ 
• Wat verstaat u onder recht op wonen ? 

Luk Goossens: „Reclit op wonen is een 
algemeen aanvaard begrip. Er wordt onder 
verstaan dat iedereen recht heeft op een 
volwaardige woning. D.i. een woning die 

aangepast Is aan zijn situatie. Ik denk hierbij 
vooral aan de gezinssituatie die eisen mee
brengt wat betreft komfort, uitrusting en 
kwaliteit De woning moet ten tweede be
taalbaar zijn en ze moet ten derde de basis 
zijn van een voldoende lange periode van 
woonzekerheid. Tot slot moet de woning in 
een behoorlijke woonomgeving gesitueerd 
zijn. 

Om een illustratie te geven: iemand die 
naast de metallurgie Hoboken woont, mag 
stellen dat zijn/haar recht op wonen niet 
voor 100% is gerealiseerd. 

Deze vier elementen: kwaliteit en komfort, 
betaalbaarheid, woonzekerheid en woon
omgeving zijn vier essentiële dimensies van 
het algemeen aanvaard recht op wonen." 

• Moet men hiervoor noodzakelijk eige
naar zijn van een woonpand ? 

L. Goossens: „Dat is onafhankelijk van 
het statuut van de woning. Als dat onder de 
omstandigheden van huren tot stand komt 
is dat evengoed. In een huurhuis kan je 

evengoedje recht op wonen realiseren. Wel 
wil ik opmerken dat de meeste huurders op 
de private woningenmarkt zijn toegewezen. 
Deze huunvoningmarkt Is nauwelijks gere
glementeerd, met alle gevolgen van dien..." 

• U maakt een onderscheid tussen een 
huisvestingsbeleid gericht op eigendoms
verwerving en een huisvestingsbeieidd 
gericht op huurwoningmarkt? 

L. Goossens: „Sinds de eerste huisves
tingsweg van 1889 schuift het traditioneel 
huisvestingsbeleid de eigendomsvenven/ing 
als de centrale doelstelling naar voor Dat is, 
zeker in krisisperiode, minder verantwoord. 
Een heel aantal mensen financieel niet in 
staat om eigenaar te worden. Ze blijven dus 
onbeschermd achter op de private woning
markt Ik moet vaststellen dat een onevenre
dig deel van de begroting elk jaar naar 
eigendomsverwerving gaat terwijl een heel 
aantal zwakkere bevolkingskategorieën niet 
aan zijn trekken komen. Dat valt des te 
meer te betreuren omdat heel wat middelen 
naar eigendomswerving gegaan zijn, die ei-
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gendomswerving eigenlijk niet gestimuleerd 
hebben. Er werden bv. bouwpremies gege
ven maar die vertegenwoordigen slechts 
een fraktie van de bouwkosten. De premies 
waren m.a.w. niet echt een stimulans waar
door gezinnen beslisten om een woning te 
bouwen. In feite werd er geld naar de zee 
gedragen. Een zoveelste uiting van het Mat-
heus-effekt." 

• U spreekt van recht op wonen als een 
algemeen aanvaard recht. Is het huldig 
woonbestand In Vlaanderen toereikend ? 

L. Goossens: „Hef zal u waarschijnlijk 
verbazen maar afgezien van wat lokale si
tuaties zou het huidig woningpark moeten 
voldoen. De beschikbare woonruimte vol
staat maar wordt nauwelijks beheerd. Moes
ten we over meer gegevens beschikken dan. 
zou blijken dat nood aan nieuwbouw zo 
goed als onbestaande is. Er is in feite geen 
probleem van kwantitatieve woningnood. 
Heel wat bejaarden hebben een eigen wo
ning gebouwd in de 50'er en 60'er jaren 
toen er nog veel grote gezinnen waren. Dat 
waren ruime woningen die aangepast waren 
aan de gezinssituatie. Die mensen zitten 
ondertussen zonder kinderen in huis, ze zijn 
bejaard en beschikken eigenlijk niet meer 
over al hun mogelijkheden om het huis be
hoorlijk te onderhouden. Het kuisen, schil
deren en technisch onderhoud kunnen ze 
niet meer bolwerken. Dergelijke senioren zit
ten bijgevolg in een onaangepaste woning. 
Ik ben ervan overtuigd dat de overheid met 
een aangepast beleid een programma kan 
opzetten waarbij een heel aantal gezinnen 
binnen het bestaande patrimonium aan hun 
trekken kan komen. Maar hien/oor ontbre
ken ten eerste zeer elementaire gegevens 
omtrent kwaliteit en uitrusting van het wo
ningpark en ten tweede ontbreekt er ook 
inspiratie om een goed beleid uit te stippe
len. Door het gebrek aan gegevens komt de 
overheid niet tot aangepaste oplossingen 
want om de goede oplossing te realiseren 
moet je de situatie kennen. 30% van de 
woningmarkt wordt bestreken door private 
huurwoningen. 

Op deze markt komen de meest kwetsba
re gezinnen terecht Welnu van de private 
huunvoningmarkt weet men niets. Niemand 
kent de eigenaars, de kwaliteit van de huur
woningen, de prijzen, wie er terecht komt,... 
men weet niets. Bijgevolg is men ook niet in 
staat om daar de aangepaste maatregelen 
rond de treffen. Dat geldt zo ook voor de 
hele huisvestingssektor Er wordt altijd ge
sproken over de sociale huisvesting, maar 
het sociale huunvoningpatrimonium, wat 
dus het resultaat is van de sociale huisves
tingspolitiek, dat patrimonium bedraagt am
per 5% van de woningmarkt. Als men een 
klein beetje strategisch gaat denken en een 
klein beetje bekommerd is met het lot van 
de meest kwetsbare bewoners, dan zou 
men zorgen dat er iets gebeurt op de priva
te huun/voningmarkt. Hier gelden praktisch 

(luiu Uann) 

alleen de wetten van vraag en aanbod. Er 
zijn bv geen wetten die toezien op de kwali
teit van de woning. De huun/voningmarkt 
louter overlaten aan het spel van vraag en 
aanbod is niet alleen een strategische maar 
ook een sociale blunder " 

• U zegt dat de overheid te weinig infor
matie over de konkrete toestand heeft. 
Hebt u cijfers over de nood aan wonen ? 

L Goossens: „Een jaar of drie vier terug 
zijn er enkele studies gedaan. Die studies 
tonen aan dat er in enkele regio's nood is 
aan nieuwbouw, vooral in Limburg, de 
Westhoek en de grote agglomeraties. In 
heel wat streken is er ook nood aan grondi
ge renovatie Ik denk dat als er vandaag 
een pleidooi moet gevoerd worden voor een 
welbepaald woonbeleid, dat het eigenlijk 
een woonbeleid zou moeten zijn dat heel 
specifiek rekening houdt met lokale situa
ties. De woonnood in een grootstad als 
Antwerpen en Gent verschilt grondig van de 
situatie in de Limburgse mijncités. Die lokale 
verscheidenheid wordt te weinig gemaakt. 
Er wordt wat dat betreft nog altijd een veel 
te centralistische beleid gevoerd. 

Sinds Vlaanderen het huisvestingsbeleid 
heeft overgenomen is er aan de centralisti
sche politiek uit de unitaire periode niets 
veranderd. Het huisvestingsbeleid blijft ge
richt op een globaal gemiddeld beeld; 
d.w.z afgestemd op het tipe gezin en op 
eigendomsvenverving zonder oog te heb
ben voor specifieke situaties wat betreft ge-
zinsstruktuur en lokale problemen. 

In die zin vind ik dat er meer en genuan
ceerdere gegevens nodig zijn voor een se-
lektief beleid naar sociale kategorieën en de 
ruimtelijke situatie toe." 

KRABBENMAND 
• Kunt u een overzicht geven van de akte
ren die op het terrein van de sociale huis
vesting aktief zijn ? 

L. Goossens: „Op het hoogste niveau is 
de Vlaamse regering aktief De klassieke 
sociale huisvesting werd in de loop van de 
jaren 70 en 80 in hoofdzaak door financie
ringsproblemen op non-aktief gezet Omdat 
er in die periode geen oplossing was voor de 
woonproblemen van doodgewone mensen, 
is een aantal ministers uit de Vlaamse rege
ring zelf met huisvestingsaktiviteiten begon
nen. Het voornaamste voorbeeld is de minis
ter van Welzijn die in het kader van het 
bejaardenbeleid bv. veel initiatieven buiten 
de klassieke sociale huisvestingssektor heeft 
uitgewerkt. Dat maakt dat er in die periode 
heel wat parallelle huisvestingscirkuits ont
stonden. Daar kwam nog bij dat een aantal 
partikulieren, vnl. welzijns- en opbouwwer
kers, is gestart met lokale projekten. Dit wordt 
bedoeld met woonaktivisme. Je ziet overal in 
Vlaanderen en Brussel kleinschalige initiatie
ven ontstaan die proberen heel konkreet de 
woonproblemen op te vangen. Op lokaal vlak 
zien we trouwens ook de OCMW's steeds 
meer aan belang winnen omdat de huidige 
Vlaamse regering kansarmoede en huisves
ting duidelijk aan elkaar koppelt Het gevolg 
van dit alles is dat de officiële partners op de 
sociale huisvestingsmarkt, de Vlaamse Huis-
vestings Maatschappij (VHM) en haar erken
de lokale vennootschappen (= de sociale 
bouwmaatschappijen) in de marginaliteit 
dreigden te komen. 

Er is dus de Vlaamse regering met de 
parallelle huisvestingscirkuits van de verschil
lende ministers, de VHM en de lokale ven
nootschappen, de OCMW's en gemeentebe
sturen en, hoe langer hoe meer initiatieven 
van lokaal welzijns- en opbouwwerk." 

• Er Is dus een evolutie naar meer lokale 
initiatieven ? 

L. Goossens: „Dat is ontegensprekelijk 
zo, in principe vind ik dat trouwens een 
goede zaak. Let wel: ik zeg heel uitdrukkelijk 
in principe. Als je naar het beleid van de 
doorsnee Vlaamse gemeente kijkt, ik wil dus 
niets zeggen over individuele gemeenten, 
merk je dat de meeste gemeenten de woon
problemen van tweede of van bijkomstige 
orde beschouwen. 

Als je ziet wat een Vlaamse gemeente 
gemiddeld op de begroting voor huisvesting 
inschrijft dan merk je dat dit slechts een 
fraktie is van de algemene begroting. Het is 
overduidelijk dat in deze materie de gemeen
ten hun verantwoordelijkheid niet nemen. Als 
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De oemeenten kunnen op huisvestingsvlak veel meer doen. Ze kunnen bvb. belasting heffen op verkrotting en leegstand. 
" (foto Zafar) 

ik dus pleit voor een meer gedecenralisseerd, 
of zelfs een gemeentelijk tiuisvestingsbeleid, 
dan doe ik dat onder de strikte konditie dat 
het Vlaams gewest heel uitdrukkelijk de lijnen 
bepaalt waarbinnen dat gemeentelijk beleid 
moet gevoerd worden Ik ben uitdrukkelijk 
voorstander van meer verantwoordelijkheid 
en middelen voor de lokale overheden als ze 
een verantwoord beleid voeren Eerst en 
vooral moet er uitdrukkelijk gewerkt worden 
op basis van een lokale probleemformule
ring De gemeenten moeten een inspanning 
doen om te onderzoeken welke de karakteris
tieken zijn van het woonprobleem binnen hun 
eigen grenzen Op basis van die karakteristie
ken moet men dan een beleidsplan opzetten 
dat op regelmatige tijdstippen zal geëva
lueerd en eventueel bijgestuurd worden 

Binnen deze globale afbakening vind ik dat 
het stilaan tijd wordt dat de gemeentelijke 
overheden hun kans krijgen om een eigen 
huisvestingsbeleid te voeren Trouwens als je 
spreekt over woonproblemen dan spreek je 
bij uitstek over lokale problemen met heel 
specifieke kenmerken De meest aangewe
zen beleidsreaktie is dan ook dat de woon
problemen worden aangepakt op het politiek 
niveau waar ze zich voordoen ' 

m Hebben de gemeente en OCMW's vol
doende ruihite om mee te spelen? Ze 
kunnen toch niet alles zelf fmancieren... 

L. Goossens: „Wee, maar in elk geval 
kunnen ze binnen de gemeentelijke begro
ting de aksenten leggen die ze zelf verkiezen 

Het IS overduidelijk dat de doorsnee gemeen
te in Vlaanderen eigenlijk geen belang hecht 
aan de woonproblematiek Een treffende il
lustratie IS dat heel wat gemeenten vertegen
woordigd zijn in de raad van bestuur van de 
sociale bouwmaatschappijen Wat doen die 
mandatarissen daar '> Die maken precies at> 
straktie van hun funktie binnen de gemeente 
Veel gemeenten participeren trouwens nau
welijks in de katpitaalsvorming van de erken
de bouwmaatschappijen Laat staan dat er 
sprake zou zijn van een geregelde samen
spraak tussen gemeentelijke overheden en 
de bouwmaatschappijen In Antwerpen bv is 
dat een grote krabbenmand Er zijn acht 
erkende bouwmaatschappijen die elk hun 
eigen koers varen De gemeente loopt er 
gewoon naast 

Ik vind het trouwens een voorwaarde voor 
elk gemeentelijk huisvestingsbeleid dat de 
gemeentelijke overheid fungeert als koordh 
nator van alle mogelijke partners in het woon
beleid Ik denk hierbij aan de erkende lokale 
vennootschappen, de OCf^W's, en de op
bouw- en welzijnsinitiativen De gemeenten 
zelf gaan trouwens stilzwijgend voorbij aan 
de opdracht die ze al meer dan 200 jaar 

hebben De burgemeester is in feite de eerste 
verantwoordelijke voor het huisvestingsbe
leid in de gemeente 

Een doorsnee burgemeester weet dat mis
schien met (dat is op zich al een schande), 
maar als hij het weet gaat hij/zij meestal die 
plichten met realiseren of opnemen " 

• Als u burgemeester was, welke Initiatie
ven zou u nemen? 

L. Goossens: „Het allereerste initiatief dat 
ik als burgemeester zou nemen is alle instan
ties die zich met huisvesting bezighouden bij 
elkaar brengen en overleggen hoe het terrein 
kan verkend worden De woonproblemen 
moeten op basis van sistematisch onderzoek 
duidelijk worden In overleg met al die part
ners moet een globaal plan opgezet worden 
waarin de verantwoordelijkheid van elke part
ner precies wordt afgebakend 

Ik vind dat het „politiek komfort", waarover 
de gemeentebestuurders beschikken, te wei
nig wordt uitgebuit Een lokaal mandataris 
beschikt over zes jaar om een huisvestings
programma uit te werken De positie van een 
regionaal minister is onzeker want van van
daag op morgen kan zijn rijk uit zijn In die zin 
vind ik dat elke gemeentelijke koalitie de 
plicht heeft om die tijd ten volle te benutten 
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De gemeentebestuurder moet in staat zijn 
om binnen die zes jaar belioorliji< aan de 
iiuisvestingssituatie te werken. De gemeente
lijke overheden maken van die politiek kom-
fortabele situatie veel te weinig gebruik." 

• Beweert u dat de gemeente de mogelijk
heden te weinig benut? 

L. Goossens: „Heel wat gemeenten en 
OCMW's hebben een eigen patrimonium. Ze 
zouden eens moeten beginnen met dat te 
inventariseren. In elke gemeente is er bv 
sprake van leegstand. Ook deze kan geïn
ventariseerd worden. De gronden die de 
erkende bouwmaatschappijen, of het wo
ningpatrimonium dat de erkende bouwmaat
schappijen bezitten, zijn allemaal mogelijkhe
den die kunnen uitgespeeld worden om een 
verantwoord huisvestingsbeleid te voeren. 

Ik heb al gesproken over die twee dekreten 
uit de Franse revolutie die de burgemeester 
een hoop mogelijkheden geven i.v.m. de 
gezondheidstoestand van het woonpatrimo-
nium. Daarenboven kan elke gemeente fiska
le maatregelen treffen, belasting op leeg
stand, belasting op ongezonde woningen,... 
Hierdoor kunnen eigenaars aangespoord, of 
zelfs verplicht worden om aan de venvaarlo-
zing van het patrimonium iets te doen. Wat 
vooral grotere gemeenten doen is een regle
mentering uitvaardigen op gemeubelde ka
mers, zodanig dat wat aangeboden wordt op 
de huun/i/oningmarkt een klein beetje afge
stemd wordt op wat vandaag van een woning 
mag venvacht worden. 

Een andere mogelijkheid is het opstellen 
van een bouwplan. Een woonplan opzetten is 
toch iets heel elementair Als je ziet dat 
nagenoeg geen enkele gemeente in die der
tig jaar dat de wetgeving op de RO bestaat, 
een algemeen plan van aanleg (*) heeft 
uitgewerkt Wat ze wel doen, daar zijn de 
gemeentebestuurders sterk In, is met beperk
te plannen van aanleg werken. De doorsnee 
funktie van een beperkt plan van aanleg is in 
feite overtredingen van de wet op RO regula
riseren. In zekere zin net het tegenovergestel
de van wat zou moeten gebeuren. 

Een goed gemeentebeleid moet ten eerste 
een goede koördinatie tot stand brengen 
tussen al de partners die met huisvesting 
bezig zijn. Het moet ten tweede voldoende 
financiële middelen uittrekken en de ge
meente zou zoveel mogelijk moeten rekening 
houden met nieuwe partikuliere initiatieven 
uit het opbouw- en welzijnswerk. Sociale 
verhuurkantoren, die vaak los van de lokale 
autoriteiten tot stand komen, genieten niet 
altijd spontaan erkenning van de gemeente
bestuurders. Andere gemeenten nemen 
soms terecht initiatieven om dergelijke kanto
ren op te starten of te integreren in het 
beleid." 

• Konidusie is dat de gemeenten een gro
tere rol zouden kunnen spelen maar dat ze 
dit te weinig doen... 
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L. Goossens: „Dat is inderdaad de kon-
klusie. De gemeenten die dat wel doen zijn 
zonder meer uitzonderingen. Dat zou gron
dig moeten veranderen. Dit is natuurlijk een 
serieus taboe. Men mag niets zeggen dat een 
klein beetje ingaat tegen de gemeentelijke 
autonomie. 

Wat de huisvesting aangaat vind ik In ieder 
geval dat de gemeentebesturen in Vlaande
ren nog moeten bewijzen dat ze die autono
mie waard zijn. Er moet bij manier van 
spreken geen enkele nieuwe wet uitgevaar
digd worden om de gemeente toe te laten op 
een behoorlijke manier en met de nodige 
middelen, een huisvestingsbeleid te voeren. 
fAaar de meeste gemeenten interesseren 
zich niet in huisvesting." 
* APA = een plan dal betrekking heeft op het 
hele grondgebied van de gemeente, dat 
uitgaat van de bestaande situatie, van proble
men, mogelijkheden en moeilijkheden die er 
inzake Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
bestaan. 

- Wrikken aan wonen. De woonwereld van 
kansarmen In Vlaanderen en Brussel. L. Goos
sens, T. Maes en I. Noens. Ultg. Koning Boude-
wljn Stichting, Brussel, 1991. 
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BRUGGE, 1 MEI: 

HET SOCIAAL 
GEMEENTEBELEID 
PROGRAMMA 
9u. 30: Onthaal 

lOu. 00: Venvelkoming, Joel Boussemaere, VU-
voorzitter Groot-Brugge 

lOu. 05: nleiding, Geert Bourgeois, algemeen 
voorzitter Vereniging Vlaamse Mandata-
nssen 

lOu. 15: Referaten 
Organisatie sociaal gemeentebeleid, Piet Van 
Schuyienbergh, Vereniging van belgische Steden 
en Gemeenten 
De sociale huisvesting, Luc Goossens, professor 
universiteit Antwerpen 
De ouderen in de gemeente, Fons De Neve, hoofd 
studiedienst Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
Sociaal gemeentebeleid in Nederland, Antolne 
Kessen, burgemeester Hulst 

12u. 00: Middagmaal 
14 u. 00: Werkgroepvergaderingen, eerste sessie 
15u. 00: Koffiepauze 
15 u. 15: Werkgroepvergaderingen, tweede sessie 
16u. 15: Verslag werkzaamheden 

16u. 30- Slottoespraak, Bert Anciaux, algemeen 
voorzitter VU 

Educatieve begeleiding: Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel 

PRAKTIKA 

De studiedag gaat door in Huize Minnewater, 
Professor Sebrechtstraat 1, 8000 Brugge, tel.: 
050/33.06.36., op 1 mei a.s. vanaf 9u30. 

Een middagmaal wordt u aangeboden voor 420 

De tema's algemeen sociaal beleid, sociale huis
vesting en ouderen worden 's namiddags in werk
groepen verder behandeld. Twee maal komen de 
drie werkgroepen bijeen. 

Wie geïnteresseerd is wordt vriendelijk verzocht 
zich in te schrijven voor 26 april. Voor verdere 
informatie en/of inschrijvingen kan u zich wenden 
tot: 

Sigurd Vangermeersch, 
Barrlkadenplein 12 

te 1000 Brussel, 02/219 49 30 



OMSLAGVERHAAL 

HET OCMW: SPEERPUNT IN 
DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

OCMW-raadslid zijn in een stad als Brugge 
IS een boeiende ervanng Een permanente 
uitdaging waarbij men dagelijks gekonfron 
teerd wordt met kansarmoede, miserie, werk
loosheid en uitzichtloze situaties Het vele en 
belangrijke werk van een raadslid gebeurt 
meestal in stilte en in de beslotenheid van de 
raadszaal De zittingen van de OCMW-raad 
zijn immers met toegankelijk voor pers en 
publiek Precies daarom willen we de OCMW-
werking van Brugge, gaststad van de studie
dag op 1 mei, eens in de kijker plaatsen 

GESCHIEDENIS ~ 
De zorg voor de behoeftige en de zieke 

medemens is in feite zou oud als de mens
heid zelf Tot in de late middeleeuwen was de 
armen- en ziekenzorg een nagenoeg uitslui
tend kerkelijke aangelegenheid Zo is er in 
Brugge reeds in 1269 sprake van de „dis ' of 
de armentafel Kontrole op de dis gebeurde 
door de geestelijkheid, later in samenspraak 
met de stadsmagistraat 

Keizer Karel poogde door een plakkaat van 
1531 een algemene regeling van de armen
zorg in te voeren Een armenkas per gemeen
te, verbod op bedelarij en de hospitalen 
onder toezicht en beheer van de stad waren 
de voornaamste bepalingen 

In 1796 werden de Zuidelijke Nederlanden 
door Frankrijk geannekseerd en werden de 
burgerlijke godshuizen opgencht voor het 
verzorgen van bejaarden, wezen en zieke 
behoeftigen De goederen van de vroegere 
hospitalen werden ter beschikking gesteld 
van de burgerlijke godshuizen, waarover de 
gemeentelijke overheden de kontrole kregen 
Er werden ook weldadigheidsburelen opge
richt met als specifieke opdracht de onder
steuning van de armen aan huis Thuiszorg 
zouden we het vandaag noemen 

Deze dubbele struktuur voor de armenzorg 
bleef in ons land bewaard tot aan de wet van 
1925, waarbij de Commissie van Openbare 
Onderstand (COO) werd ingesteld De dub
bele struktuur nam toen een einde Er werd 
een organisme opgencht met als opdracht 
het bestrijden en voorkomen van armoede en 
ellende, het organiseren van ziekenzorg en 
de voogdij over bepaalde kinderen 

Na de tweede wereldoorlog werd het stel
sel van de maatschappelijke zekerheid uitge
bouwd en in 1974 werd het recht op een 
bestaansminimum toegekend aan alle meer-
derjangen Zo komen we dan tot de opnch-
ting bij wet van 8 juli 1976 van de huidige 
OCMW's Hier wordt het aksent vooral gelegd 

*»**^ i •'•: i.jr-r"'" ^• ;*»r- ' i -*^ ^'" '*""" iMiiróMiiiiiiiirii ' 
ï«fc.-.t:^ •̂otal5SSfc-•<SStS?T '̂•• --••-- l l i lHl i i l l i i l i i i l i 
Bejaardenzorg wordt een steeds belangrijker post in de OCMW's. De Brugse 
OCIVIW-poetsdienst bvb. bedient maandelijks meer dan 800 klienten. 

(foto Zafar) 

op de maatschappelijke begeleiding Er wor
den meer professionele personeelsleden in
geschakeld in een ruimere sociale, psicholo-
gische en psicho-sociale kontekst 

HET OCMW 
BECIJFERD 

Het OCMW van Brugge wordt bestuurd 
door een raad van 13 leden, verkozen door 
de gemeenteraad Er is een SP-CVP-meer-
derheid De raad komt maandelijks voltallig 
samen de eerste vrijdag van de maand, daar 
wordt het algemeen beleid bepaald Daar
naast Zijn nog 9 bijzondere komitees waarvan 

het komitee voor de Sociale Dienst wekelijks, 
elke donderdag, samenkomt 

De overige komitees komen normaal eens 
in de maand samen Zo bestaat er de Raad 
van Beheer van het AZ Sint-Jan, het Aan-
koopkomitee en het Financieel Komitee 
Deze 3 komitees hebben alleen betrekking 
op de werking van het ziekenhuis Verder zijn 
er nog het komitee Bejaarden en Gehandi-
kaptenbeleid, het komitee Eigendommen, 
het Financieel Komitee en het komitee voor 
Personeelsaangelegenheden 

Deze komitees zijn zo samengesteld dat er 
meestal 2 CVP ers, 2 socialisten en 1 lid van 
de minderheid in zetelen De Volksunie is, bij 
monde van ondergetekende, vertegenwoor
digd in het Sociaal komitee, het komitee o 
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Bejaarden en Gehandikapten, Personeel en 
Aankoopkomitee en Financieel komitee van 
het AZ Sint-Jan. 

Brugge is een stad met ongeveer 117.000 
invi/oners. Het OCMW is één van de grootste 
werkgevers van de streek. Eind vorig jaar 
waren er 3.069 mensen ingeschreven als 
personeelslid bij het OCMW, waan/an 2.155 
in het AZ Sint-Jan en 613 in de rusthuizen en 
instellingen. In de Sociale Dienst werken een 
30-tal maatschappelijk werkers. 

De begroting van het OCMW bestaat uit 2 
voorname delen. De gewone begroting bevat 
de uitgaven en ontvangsten die betrekking 
hebben op de dagelijkse werking. Die wordt 
voor 1993 op 1.960.496.010 fr. geraamd, 
bijna 2 miljoen fr. Daarnaast hebben we de 
buitengewone begroting die voor 1993 op 
373 miljoen fr. wordt geraamd. Deze begro
ting behelst de uitgaven en de ontvangsten 
die betrekking hebben op de investeringen. 
Tenslotte hebben we nog de begroting van 
het AZ Sint-Jan. 

De analitische bedrijfsbegroting van AZ 
Sint-Jan bedraagt 4 miljard fr. Op te merken 
hierbij is dat de begroting van het AZ Sint-Jan 
sedert 1984 in evenwicht wordt ingediend. Dit 
betekent dat de stad Brugge niet moet tus
senkomen, daar waar er in 1979 nog een 
tekort was van ongeveer één miljoen fr. per 
dag. 

Voor de OCMW-begroting bedraagt de 
gemeentelijke bijdrage voor 1993 200 miljoen 
fr. of 1.708 fr. per inwoner. Dit bedrag is vrij 
laag in vergelijking met de andere Vlaamse 
steden die in 1991 gemiddel 2.804 fr. per 
inwoner aan hun OCMW betaalden. 

Op te merken valt dat Brugge wel een 
aantal inkomsten heeft van het grote patrimo
nium dat het OCMW-Brugge bezit, dit onder 
de vorm van bossen in de provincie Luksem-
burg en gronden en hoeven, voorai in Oost
en West-Vlaanderen. De opbrengst van dit 
patrimonium wordt voor '93 begroot op bijna 
84 miljoen fr. 

UITGAVEN 
De voornaamste inkomsten van OCMW-

Brugge komen van Het bijzonder Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn, subsidies voor te
werkstelling van een 120-tal gesubsidieerde 
kontraktuelen, het aandeel van het rijk in het 
bestaansminium; bijstand aan vreemdelin
gen die terugbetaald wordt door het rijk en de 
ontvangsten van de rusthuizen, daarbij ko
men nog ontvangsten in de dienstencentra, 
ontvangsten bij levering maaltijden en poest-
ploeg en de bovenvermelde gemeentelijke 
toelage. 

Waaraan wordt dat geld nu besteed ? Voor 
meer dan de helft (56,7%) aan personeels
kosten, voor 17,8% aan werkingskosten en 
voor 3,5% aan schuldaflossing. Dit betekent 
dat er voor de eigenlijke dienstverlening 
slechts 21,5% overblijft I 

WERKING 
De eigenlijke, drukke, werking van het 

Brugse OCMW kan samengevat worden in 9 
hoofddomeinen. 

1 . De maatschappelijke dienstverlening. 
In Brugge trekken maandelijks 650 a 700 

personen het bestaansminimum. Daarnaast 
wordt in veel gevallen en onder bepaalde 
voon/vaarden nog aanvullende bijstand uitbe
taald voor verwarmingskosten, huur en ge
neeskundige zorgen. 

Kris easier 

In Brugge verblijven momenteel meer dan 
200 politieke vluchtelingen, die bijstand krij
gen. Deze uitgave wordt nagenoeg volledig 
gerekupereerd van het rijk. 

2. Verblijf van bejaarden in rusthuizen. 
Het OCMW heeft 7 bejaardentehuizen met 

een totaal van 680 bedden waarvan 431 RVT 
Bedden. De dagprijs bedraagt ongeveer 
1.250 fr. per dag. De inkomsten van de 
rusthuizen komen voornamelijk van de bewo
ners en van de tegemoetkomingen van de 
ziekenfondsen. 

3. Verblijf van Idnderen in pleeggezinnen 
of instellingen: 

Voor sommige kinderen die verblijven in 
instellingen of pleeggezinnen moet het 
OCMW de kosten betalen. 

4. Tijdelijke tewerkstelling. 
Sommige personen zijn om de een of 

andere reden slechts gerechtigd op werk
loosheidsvergoeding na een periode van bij
komende tewerkstelling. Om deze mensen 
opnieuw in regel te brengen met de Sociale 
Zekerheid, worden ze tijdelijk in dienst geno
men. Sinds 1980 werden reeds 256 mensen 
aldus tewerkgesteld. Vanaf 1990 werden dan 
diverse projekten gestart (schilderen, behan
gen, onderhoudstechnieken) waarbij een tij
delijke tewerkstelling gekoppeld wordt aan 

een scholingsprogramma om de overstap 
naar een gewone arbeidssituatie voor te 
bereiden en te begeleiden. 

5. Thuiszorg aan de bejaarden. 
De poetsdienst bedient ruim 800 kliënten 

per maand. De gebruikers betalen een bijdra
ge per uur afhankelijk van hun inkomen. 
Dagelijks doen ook een 350-tal personen 
beroep op de maaltijdenbedeling van het 
OCMW. Er zijn goed funktionerende dien
stencentra verspreid over het hele grondge
bied van de stad Brugge, waar de meer valide 
bejaarden kunnen deelnemen aan hobby-
klubs (taalkursussen, fietstochten, toneel, 
koor, tekenen, boetseren...). Daar kunnen ze 
ook terecht voor kinesiterapie, bloeddruk-
kontrole, het nemen van een bad. Er is 
eveneens preventieve gezondheidzorg zoals 
turnen, aerobic en info over dieet. 

6. Gehandikaptenzorg. 
Het dagcentrum Sint-Anna biedt plaats aan 

15 volwassen mentaal gehandikapten. Naast 
het dagcentrum bevindt zich een bezigheid
stehuis dat 30 volwassen gehandikapten 
huisvest. 

Er worden taxibons voorzien voor bejaar
den en gehandikapten die zich niet meer van 
het openbaar ven/oer kunnen bedienen. Het 
OCMW komt voor 50% tussen in de ven/oer-
kosten per taxi. 

7. Kinderopvang. 
Kinderopvang gebeurt hetzij bij een ont

haalmoeder, hetzij thuis voor zieke en gehan-
dikapte kinderen. Deze dienstverlening wordt 
grotendeels gedekt door de bijdragen van de 
ouders en de subsidies van Kind en Gezin. 

Bijzondere aandacht gaat naar de kwalita
tieve verbetering van de dienstverlening. In 
dat kader werd in 1992 een speel-o-teek in 
gebruik genomen, waar de onthaalmoeders 
terecht kunnen voor het uitlenen van speel
goed. 

8. Verhuren van bejaardenwoningen. 
Tipisch voor het OCMW van Brugge zijn de 

prachtige godshuizen die in de binnenstad, 
maar ook in de rand verhuurd worden aan 
bejaarden. Deze woningen zijn meestal af
komstig van schenkingen in de vorige eeu
wen. Recent werden en worden heel wat van 
deze woningen tot komfortabele woningen 
omgebouwd, met eerbied voor de stijl van de 
oude gebouwen. 

Er staan momenteel ook enkele nieuwe 
projekten (service-flats) voor bejaardenwo
ningen op stapel. 

9. Diensten van teletoezicht. 
Voor 1993 wordt gerekend op een gemid

delde bezetting van 140 noodoproepstellen. 
Binnenkort wordt ook, en dit in samenwer

king met de overige ziekenhuizen van de 
streek, een dienst palliatieve zorgen opge
richt. 

Kris easier, 
OCIVIW-raadslid Brugge. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

GROENE VLAG WAPPERDE 
IN OKEGEM 

Met een boekvoorstelling, een eucharistieviering, het onthullen van een 
gedenkplaat, toespraken, een fanfare, vriendelijke recepties, enz... werd 
tijdens het voorbije weekeinde de honderdste jaardag gevierd van de 
stichting van de Christene Volkspartij. Plaats van gebeuren: het beschei
den Okegem, een dorp aan de Dender, op de grens tussen Oost-
Vlaanderen en Brabant, nu deelgemeente van Ninove. 
De voorstelling van het boek De zaak-Daens, vrijdag j.l., gebeurde onder 
biezonder grote belangstelling en ging door in het kleine maar gezellige 
buurthuis van het dorp. Naast de heren Lieven Van Gerven en Norbert 
D'hulst van het Davidsfonds werden onder de aanwezigen enkele schaarse 
politieke mandatarissen opgemerkt: de VU-kamerleden Jan Caudron en 
Etienne Van Vaerenberg en de SP'er Dirk Van der Maelen. Maar ook tal van 
gemeentelijke VU-raadsleden en bestuursleden. 
Het boek van Verdoodt werd middels een vraaggesprek tussen de auteur 
en Joernalist Pol Van den Drtessche bij het publiek ingeleid. Biezonder 
gesmaakt 
door de aanwezigen was de voordracht door Rik Vermeire van fragmenten 
uit parlementaire tussenkomsten van Adolf Daens. Dank zij ai deze 
ingrediënten werd de feestelijke avond vooral een leerrijke avond. 
Zondag liep het Daens-weekeinde door en weer was Okegem voor een 
grote schare geïnteresseerden het trefpurtt, centraal stond nu de herden
king van de stichtingsvergadering van 15 april 1893. Op het langgerekte 
dorpsplein werd aan huis nummer 32, een schilderswinkel, een gedenk
plaat onthuld. De akademische zitting werd gestoffeerd met toespraken 
van DaensfondsvoorzRter Herman Slagmulder, van Dirk Podevijn die het 
had over Hetdaensisme: longer dan je denkt ?en Lode Wils die de periode 
1890-1907 belichtte. 
De zitting werd besloten door hét daensistisch lied bij uitstek: O groene 
vlag. 
Van het boek De zaak-Daens brengen wij een uitgebreide bespreking, wij 
bieden het onze lezers aan biezonder gunstige voorwaarden aan. 

WIJ-lezers kunnen aan biezonder 
voordelige voorwaarden het boek „De 
zaak Daens" bekomen. Zie biz. 19. 

DE ACHTERGRONDEN VAN 
DE ZAAK-DAENS BLOOTGELEGD 

Priester Adolf Daens werd eind april 1893 
door de roelanders uit de streek van Ninove 
en door zijn broer, drukker-uitgever Pieter 
Daens uit Aalst, gevraagd om de vergaderin
gen van de pas opgerichte Christene Volks
partij bij te wonen en om het programma in 
een klare en voor iedereen verstaanbare taal 
neer te schrijven. Dat een priester zich in hun 
partij wou engageren, leek ze een pluspunt. 
Het zou vele brave, kristelijke mensen op het 
Vlaamse platteland ervan overtuigen dat ze 
met de lieste bedoelingen bezield waren. 
Priester Daens werd volksvertegenwoordiger 

en het boegbeeld van de beweging. Hij werd 
tegengewerkt, verguisd en gestraft. Hij stierf 
ontgoocheld in juni 1907. Zijn inzet en strijd 
leken een mislukking te zijn. 

Het gegeven is genoegzaam bekend. Stu
dies van de historici Hendrik Elias (1940) en 
Karel Van Isacker (1959 en 1965), getuigenis
sen ,,uit de mémoires van de familie" van Luc 
Delafortrie, kleinzoon van Pieter Daens 
(1961 -1963) hebben de gebeurtenissen gere-
konstrueerd. Lode Wils legde de wortels van 
de daensistische beweging bloot. Louis Paul 
Boon met zijn dokumentaire roman, Stijn 
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Coninx met zijn suksesrijke film, tentoonstel
lingen en herdenkingen maakten het gege
ven populair. Bovendien is de voorbije jaren 
ook speunwerk verricht naar sporen van de 
daensistische strijd buiten het arrondisse
ment Aalst, zijn tal van daensistische eerste-
planfiguren uit de vergetelheid gehaald via 
licentiaatsverhandelingen, artikelen en boe
ken. De bibliografie van de daensistische 
beweging is uitgegroeid tot een lange lijst. 

Her en der werd dan ook de mening 
geopperd dat over priester Daens en de 
daensistische beweging nagenoeg alles is [> 
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Op het dorpsplein van Okegem werd aan de gevel van huis nummer 25 
zondag j . l . een gedenkplaat onthuld. De tekst „Slaaf noch bedelaar mag 
de arbeider zijn. Hij moet een vrij en welvarend man wezen." herinnert 
er aan dat hier op 15 april 1893 de Christene Volkspartij werd opgericht. 

(foto HDA) 

geweten, dat een historikus die zich met dat 
onderwerp wil bezigliouden voor een afge-
grazen wei staat. Hij l<an alleen nog gegevens 
- bekend aan vakspecialisten - bundelen 
in een geslaagde samenvatting of belichten 
van uit een onvenwachte en/of persoonlijke 
invalshoek. 

Wie evenwel naar verbanden en achter
gronden zoekt, wie naar de motivatie en het 
karakter van de betrokken personen speurt, 
wie meer wil weten dan de feiten staat voor 
een onbeschreven blad. Of liever stond. Want 
in De zaak-Daens krijgen vele vragen een 
afdoend antwoord. 

Frans-Jos Verdoodt is de kleinzoon van 
Jan Baptist Caudron (1850-1906) uit Moorsel. 
Die sociaalvoelende dokter was aktief in de 
gemeentepolitiek en was een aanhanger van 
priester Daens. Met zijn ,,witte partij" nam hij 
het rond de eeuwwisseling in Moorsel op 
tegen de officiële katolieke partij. Hij werd 
schepen van eind 1895 tot 1903. Verdoodts 
vader, Severien Verdoodt, was Vlaams-natio
nalist. 

Verdoodt heeft de belangstelling voor de 
daensistische partij en de Vlaamse beweging 
van huis uit meegekregen. In de jaren 1970 al 
publiceerde hij diverse artikelen over de 
daensistische strijd in het Aalsterse. Hij bun
delde ze in 1974 in een boekje Het daensis-
me in het arrondissement Aaist In 1979 
promoveerde hij tot licentiaat in de Moderne 
Geschiedenis met een verhandeling over de 
politieke en joernalistieke aktiviteiten van de 
daensistische voorman Hector Plancquaert. 
Hij kreeg er in 1979 de Prijs voor Geschiede
nis van de provincie Oost-Vlaanderen voor en 
in 1980 de Priester Daensprijs. Toen voor 
enkele jaren het archief van paus Leo XIII 
werd opengesteld voor historici, besliste hij 
de zaak-Daens ten gronde te onderzoeken. 
Hij vloog meermaals naar Rome om er in het 
Vatikaans Archief te werken en vond er een 
schat aan informatie. Want in Rome was men 
uitstekend op de hoogte van de sociale en 
politieke situatie in België en in het Vatikaans 
Archief zit heel wat historisch materiaal i.v.m. 
pnester Daens, o.m. brieven van bisschop
pen en nuntii, van diplomaten en politici. 
Verdoodt ging ook zoeken in archieven van 
bisdommen en kloosterorden, in openbare, 
privaatrechtelijke en privé-archieven waan/an 
bekend was of vermoed kon worden dat hij er 
gegevens kon vinden over priester Daens en 
zijn sociale strijd. 

SNEL EN BRUTAAL 
Het jarenlange speunwerk resulteerde eind 

1988 in een doktoraatsverhandeling aan de 
RUG, die bekroond werd met de grootste 
onderscheiding. Hij kreeg er in 1990 een 
tweede keer de Priester Daensprijs voor. Het 
pas verschenen boek De zaak-Daens is een 
ingekorte versie van die doktoraatsverhande
ling. 

Een doktoraatsverhandeling van meer dan 
500 bladzijden samenbrengen in een boek 
van 230 pagina's is geen gemakkelijke op
dracht. De auteur moest bibliografie en voet
noten - waaraan hij enorm veel tijd had 
besteed en die een wetenschappelijk funda
ment vormen - noodgedwongen achtenwe-
ge laten. Ze zijn evenwel te raadplegen in de 
komplete tekst van de verhandeling, die in 
diverse biblioteken en dokumentatiecentra 
ter beschikking ligt. Ook in de tekst moest de 
auteur snoeien en samenvatten. Hij koos 
„voor een strakke lineaire en chronologische 
opbouw, waarin de volledigheid en de cor
recte weergave van de feiten de centrale 
plaats bezetten" (biz. 10-11). Hij legde zich 
een grote zelfdiscipline op en liet tal van 
uitweidingen weg die - hoe interessant ook 

- de aandacht kunnen afleiden van het 
hoofdtema. Het resultaat is een boeiende en 
vlotte uiteenzetting in een - ook voor de leek 
- begrijpelijke en korrekte taal. 

Verdoodt geeft zijn boek als ondertitel 
„Een priester tussen Kerk en chnsten-demo-
kratie" en bakent meteen zijn onden/verp 
streng af. Net als Hendrik Elias en Karel Van 
Isacker spitst hij zijn onderzoek toe op pries
ter Daens en de periode 1893-1907. Hij gaat 

evenwel veel verder dan voornoemde histori
ci, ook omdat hij over heel wat meer doku-
menten kon beschikken. 

Verdoodt schetst kort maar duidelijk de 
politieke en sociale achtergrond, waartegen 
de daensistische Christene Volkspartij is ont
staan. Voor 1893 al was in diverse progres
sieve en Vlaamse kringen de idee gegroeid 
van een onafhankelijke demokratische en 
Vlaamse partij. Maar pogingen in die richting 
waren steeds mislukt, omdat men terug
schrok voor onenigheid binnen de Katolieke 
Partij, omdat door het cijnskiesstelsel een 
groot aantal progressief denkenden geen 
stemrecht had, en omdat die nieuwkomers 
onvoldoende politieke ervaring en geldmid
delen hadden. Die dissidenten konden de 
hegemonie van de Katolieke Partij niet be
dreigen. 

NAAR ROME 
De Christene Volkspartij van 1893 was de 

eerste ernstige dissidentie na de invoering 
van het algemeen meen/oudig stemrecht. En 
een gevaar voor de macht van de katolieke 
partijbonzen. Ze reageerden snel en brutaal. 
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In mei 1893 al trokken konservatieve kato-
lieken de aandacht van aartsbisschop Goos-
sens op „de kleine Vlaamse groep" in het 
Ninoofse die klassenstrijd, de val van het 
katolicisme en verzet tegen de katolieke lei
ders nastreefde In juni 1893 mengde Charles 
Woeste zich in het konflikt en hij het bisschop 
Stillemans van Gent verstaan dat de klerus 
een boycot moest organiseren tegen het 
weekblad Klokke Roeland en de bladen van 
Pieter Daens Omdat de Belgische konserva-
tieven de indruk hadden dat ze van de 
Belgische bisschoppen onvoldoende steun 
kregen in hun strijd tegen de knstendemokra-
ten, wendden enkelen zich rechtstreeks tot 
Rome In augustus 1893 al deed Edouard 
Whetnall, Belgisch ambassadeur bij de Heili
ge Stoel, stappen bij kardinaal Rampolla, de 
staatssekretaris van paus Leo XIII 

Nog al te vaak wordt de zaak-Daens ver
eenvoudigd tot een tweespalt tussen Daens 
en Woeste Maar het konflikt zat veel dieper 
en was omvangrijker Woeste heeft Daens 
steeds openlijk bestreden en als volksverte
genwoordiger van hetzelfde arrondissement 
zag hij in Daens een onmiddellijke en gevaar
lijke konkurrent Maar de macht en invloed 
van Woeste waren met groot genoeg om de 
hele hetze tegen Daens te verklaren De 
Belgische bisschoppen waren met altijd ge
lukkig met de tussenkomsten en bemoeienis
sen van Woeste en meermaals hebben ze zijn 
vragen naast zich neergelegd of geminimali
seerd 

Ook Rome - en dan vooral kardinaal 
Rampolla - stond kritisch tegenover Woes
te De suksesrijke hetze tegen Daens is dus 
mee te verklaren door andere - tot nu toe 
minder bekende - tussenkomsten O m van 
Leon de Bethune 

Karel Van Isacker had al gewezen op de 
weimg fraaie rol van de Aalsterse politikus 
Leon de Bethune tegen priester Daens Maar 
hij beschikte maar over een beperkt aantal 
dokumenten Verdoodt bracht de ware toe
dracht aan het licht De Bethune was voorzit
ter van de Katholieke Werkmanskring van 
Aalst en droomde ervan volksvertegenwoor
diger te worden Maar in het arrondissement 
Aalst waren maar vier zetels te begeven 
Alleen als hij priester Daens als politikus kon 
uitschakelen, had hij een reële kans om in de 
Kamer te komen Daarom had hij evenwel 
Daens' kiezers nodig Hij kon het zich dus 
met veroorloven om hun idool en voorman 
openlijk te bestrijden Maar achter de rug 
schreef hij brieven naar de nuntius, naar 
bisschoppen en Rome en schakelde hij di
plomaten en politici in om sankties tegen 
Daens te vragen De Bethune was iemand die 
men in Rome met zomaar voor het hoofd kon 
of wilde stoten Hij was sekretans van de 
Hoge Raad van de Onafhankelijke Kongos-
taat en het Vatikaan hechtte er veel belang 
aan dat missionarissen in Kongo zoveel mo
gelijk faciliteiten kregen om hun missione-
nngswerk te doen 

Veel aandacht besteedt Verdoodt aan de 
Romereis van priester Daens in mei 1895 en 
de daaropvolgende kerkelijke en wereldlijke 
reakties Aan de hand van brieven en doku
menten ontleedt hij van dag tot dag de juiste 
toedracht, de houding van diverse personen 
die bij de zaak-Daens betrokken waren, de 
misverstanden - waan/oor Daens zelf ge
deeltelijk verantwoordelijk was - , de al te 
optimistische verwachtingen van de daensis-
ten en de verontruste intnges van hun vijan
den 

STANDAARDWERK 
In augustus 1895 ging de Waals kristen-

demokratische pnester Antoine Pettier naar 
Rome „De dne maanden die verliepen tus
sen de Romereis van Daens en die van 
Pettier zouden van beslissende betekenis zijn 
voor de orientenng van de christen-democra
tie in België', schrijft Verdoodt (biz 112) Het 
Vatikaan greep in en de progressieve leden 
van het Belgische episkopaat bonden in De 
gematigde knsten-demokraten, met o m Ar
thur Verhaegen en de Belgische Volksbond, 
kregen kerkelijke steun en werden onderge
bracht in de Katholieke Partij De autonome 
kristen-demokratische stroming werd in de 
marginaliteit geduwd De daensisten gingen 
noodgedwongen hun eigen weg en raakten 
politiek steeds meer geïsoleerd Toen pnes
ter Daens bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1899 in Aalst kandidaat was op 
een lijst van daensisten, liberalen en socialis
ten, werd hij door bisschop Stillemans gesus
pendeerd De eenheidslijst behaalde geen 

enkele zetel en de „opening naar links" 
bracht geen doorbraak 

Het beeld dat Verdoodt ophangt van de 
leidende knngen omstreeks 1900, is weinig 
fraai Vele lezers zullen in het boek evenwel 
meer vinden dan een dokument over een 
penode die onherroepelijk voorbij is En te
recht Het relaas van intriges, achterbaks
heid, egoïsme, lafheid en winstbejag, van 
edelmoedigheid en naivieit is nog altijd ak-
tueel In onze huidige maatschappij gaat het 
er jammer genoeg met anders aan toe Maar 
net zoals de tijdgenoten van Daens verne
men we slechts een klem deel van de waar
heid, krijgen we maar het topje van een 
Ijsberg te zien waaronder veel gesjoemel 
wordt verborgen 

Verdoodt geeft indirekt een beeld van onze 
maatschappij Dat beeld is met opwekkend 

De zaak-Daens dwingt ons met om de 
geschiedenis van pnester Daens en de daen-
sistische beweging te herschrijven Maar het 
boek geeft ons een duidelijker, dieper en 
genuanceerder inzicht in die geschiedenis 
Histonkus Frans-Jos Verdoodt heeft een 
standaardwerk geleverd, dat als informatie
bron en naslagwerk onmisbaar wordt voor 
eeneider die geïnteresseerd is in de politieke 
en sociale ontvoogding van het Vlaamse 
volk Een boek dat decennia lang een ere
plaats zal krijgen in openbare en pnve-biblio-
teken 

Frans Van Campenhout 

- De zaak-Daens, F.-J. Verdoodt. Uitg. Davids-
fonds, Leuven. 290 biz., 795 fr. 
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NOODKREET UIT ZAGREB 

4
APRIL: aan de poort van 

de vervallen bakkerij die de 
stad Zagreb ter beschikking 
stelde voor de hulpverlening 
aan de vluchtelingen, staan 
400 mensen te dringen. 
Daags nadien zouden het er 
weer 1.500 zijn, want het ge
rucht dat er een Duitse 
vrachtwagen is binnengere
den, heeft zich als een lopend 

vuurtje door de stad verspreid. Dat schrijft 
ons Jo De Brant, in een hartverscheurende 
oproep om meer hulp voor de Bosnische en 
Kroatische vluchtelingen. 

Sedert '58 Is De Brant altijd in het buiten
land werkzaam geweest. Eerst als student, 
later als priester: Duitsland, Zwitserland, In-
dlë en vanaf 1968 Joegoslavië, Petrovaradin 
In Servië, Vinkovci, en nu Zagreb in Kroatië. 
Heel z'n leven en dat van z'n kloostertje 
staat tegenwoordig in dienst van de 200.000 
vluchtelingen die Zagreb bevolken. Al an
derhalf jaar worden eten, klederen en de
kens verdeeld. „Van alle kanten, van vele 
vrienden kwam hulp", schrijft De Brant, „uit 
Duitsland, Oostenrijk, Canada, Denemar
ken, Noonvegen. Maar ik schaam me het te 
zeggen als Vlaming. Uit Vlaanderen kwam 
bijna niets." 

KOM TOCH MORGEN 
De Brant formuleerde eerder in WIJ al 

forse kritiek op de blauwhelmen in de Ba-
ranja, waar ook de Belgische troepen bijho
ren. Die kritiek blijft: „De etnische zuivering 
van de Baranja werd goedmenens door de 
Belgische troepen ondersteund. Sinds de 
overname van de Baranja door „onze jon
gens" werden er 5.000 Hongaren en Kroa-
ten verdreven. Van de 25.000 vluchtelingen 
uit de Baranja kon nog niemand terugkeren. 
Wel vestigden zich daar 20.000 nieuwe Ser-
ven." 

De afscherming van de Europese grenzen 
voor de vluchtelingen uit de Joegoslavische 
chaos vindt ook geen genade in de ogen 
van de Vlaamse pater: „Ons rijk landje 
heeft geen 100.000 vluchtelingen opgeno
men, maar wel mee Kroatië gedwongen 
400.000 Bosnische vluchtelingen op te ne
men, in totaal vormen de 1.000.000 vluchte
lingen een dodelijke last voor een bankroet 
Kroatië. Waarom moet juist Vlaanderen, dat 
door de eeuwen bekend was voor zijn hulp
vaardigheid op een van de laatste plaatsen 
staan bij de hulpverlening ?" 

Servische militieleden patrouilleren op de Drina, de grens tussen Bosnië en 
Klein-Joegoslavië. (foto Reuter) 

Deze week ontvingen we uit Za* 
greb een stapeltje brieven van Jo 
De Brant, een Vlaamse pater uit 
Sint-Niklaas afkomstig die In de 
Kroatische hoofdstad de opvang 
tracht te verzorgen van enkele 
duizenden vluchtelingen, üo De 
Brant stuurde z'n smeekbede om 
hulp ook naar alle Vlaamse sena
toren en volksvertegenwoordi
gers. Hij wees hen op de mede
schuld van België en Vlaanderen 
in het konflikt in Kroatië en Bos
nië, en op het schromelijk gebrek 
aan hulpverlening uit ons land. 
Net voor de Bosnische moslim
stad Srebrenica viel, deze nood
kreet uit Zagreb. 

Kroatië is een landje met 4.500.000 inwo
ners. Het heeft twee jaren van oorlog ge
kend. De industrie is door bommen ver
woest, de verkeers- en handelswegen zijn 
afgesneden, het toerisme is tot nul herteid. 
Het land slaagt er met meer in z'n 200.000 
soldaten, zijn 500.000 werklozen, zijn mil
joen vluchtelingen te voeden. De lonen van 
hen die nog werken zijn tot 1.000 frank per 
maand gezakt. 

Jo De Brant houdt een soort dagboek bij 
over z'n ervanngen in het door oorlog ge
teisterde ex-Joegoslavië. Op 26 maart 
schrijft hij: „Vandaag is het weer een dag 
zonder einde. Duizenden families vragen 
om hulp. In twee lange straten staan en 
stonden ze geduldig op een rij Al om vier 
uur 's morgens waren er 100 mensen. Om 
acht uur begonnen we pakjes te verdelen, 
maar die rij wordt maar niet kleiner, eerder 
groter 's Namiddags om vier uur moesten 
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we honderden families weer naar liuis stLh 
ren. Het is wel heel moeilijk om een moeder 
met kinderen in de ogen te kijken en te 
zeggen: kom toch morgen. En die kindjes 
bekijken il met grote ogen, venvonderd en 
beledigd, ze weten dat ge nog eten hebt, en 
je geeft hen niets, en hun maag scheurt van 
de honger Enkele komen van 40 kilometer 
ver, om dit beetje eten te krijgen. Ze houden 
hun gele vluchtelingsidentiteitskaartje in de 
hand. Vele moeders en vaders houden de 
doodsbrieven van hun gevallen zonen, de 
kinderen die van hun gevallen vaders in de 
hand. Ze dragen ze alsof dit alles is wat van 
hun vaderlijke liefde, of van de liefde tot hun 
vader is gebleven." 

PAPIEREN WORST 
Af en toe komen ook de overlevenden 

van de Servische koncentratiekampen in 
Bosnië hulp vragen. „Ze vertellen hoe ze op 
een dag door de Tsjetniks werden verza
meld. De helft van hen werd onmiddellijk 
doodgeschoten, en de overlevenden bracht 
men naar een koncentratiekamp. De ver
schrikkingen die ze daar meemaakten kan 
een menselijk verstand niet begrijpen. Ze 
werden altijd geslagen en geterrorizeerd, ze 
moesten altijd de handen op de rug hou
den, hun blik moest altijd op de grond 
rusten, ze mochten niemand aankijken. 
Voor zeven man was er een brood en een 
beetje water, dit maandenlang, 's nachts 
moesten ze op de rug liggen en mochten 
de ogen niet opendoen, wie het toch deed 
werd geslagen en dan weggeleid. Zulke ge
vangen keerden nooit terug. En nu bekijken 
ze me, tenvijl ze in de rij wachten, urenlang, 
stom. Het zijn harde ogen die op me rusten, 
ogen zonder genade, zonder medelijden, 
zonder gevoel, witte ogen, maar hard als 
staal. Ze bekijken me, zonder onderbreking, 
de hele dag, angst beeft in mijn ziel. Zijn ze 
nog normaal, vraag ik me af hJlaar kunnen 
deze mensen na al het leed, al de vernede
ring, al de gruwel en al de haat die ze 
meemaakten, en die hen innerlijk in stukken 
scheurde, nog normaal zijn ?" 

Hetzelfde vraagt De Brant zich af over de 
kinderen, fi^aandenlang leefden ze in een 
ijskoude kelder, zonder gas, zonder water, 
zonder licht, zoals doodschuwe ratten. Ge
weerschoten, kanonschoten, raketten, gas, 
vliegtuigen, brandende huizen, verjaagd van 
huis, vermoorde vader, moeder, broer, zus, 
verkrachting voor hun ogen, zelf verkracht, 
gejaagd over mijnenvelden met de dood 
voor ogen, fluitende granaatsplinters, de 
tante in stukken geschoten, hun lievelings
vriendje is kreupel. Zal misschien morgen 
een granaat hun kamer treffen? Zal hun 
mama van haar werk weer levend naar huis 
komen, of zal ze begraven moeten worden 
in de hof Zal opa met het water en opa met 
het brood weer de schuilplaats bereiken ? 

De Brant vertelt een anekdote: niet ver 

van mij zaten drie jongens op een bank. Ze 
hadden een reklamefolder van een Duits 
grootwarenhuis in handen. Op de bladzijde 
die ze gemeenschappelijk aan het bekijken 
waren stond een foto van een grote korf vol 
met worsten. fJlet een geweldig plezier en 
genot, en met alle woorden van smaak en 
met veel gebaren aten ze samen papieren 
worst na papieren worst De meeste Kroati
sche kinderen kennen worst en vlees enkel 
nog uit de etalages. 

SREBRENICA " " 
Op Pasen bekeek de kloostergemeen

schap de beelden over Oost-Bosnië op tv. 
Zonder gevoel, zelfs zonder medelijden, ter
wijl we koekjes eten. De beelden raken ons 
niet meer We bezien ze als een op sensatie 
beluste reporter Als een kronkelende rivier 
jaagt de mensenstroom uit Srebrenica. 
/Maandenlang zijn ze verhongerd, leefden ze 
in vertwijfeling, gaf men ze hoop, nog meer 
hoop, nieuwe hoop op redding, beloften 
van de VN, beloften van Europa, beloften 
van generaal Morillon. En dan werden ze in 
de steek gelaten, aan hun lot overgelaten 
door een laffe VN en een laf Europa, bra
kend van zelfzucht Verjaagd zijn ze uit hun 
huizen, hun straat, hun stad, ze zijn ge
wond, vermoord, gekruisigd. Van de heu
vels rondom worden ze door Sen/en met 
kanonnen lichtjes uitgedund, scherpschut
ters met speciale geweren schieten de kin
deren door het hoofd. Hoeveel keren heb ik 
deze beelden nu al moeten zien: Knin, 
Vrpolje, Jajce, Cerska, Srebrenica. En Euro
pa wil deze beelden niet zien, wil de waar
heid niet begrijpen, ook al druipen de kleren 
van hun generaals van het bloed. Ik probeer 
me de gezichten in het geheugen te pren
ten. De bleke kindergezichtjes, vragend, 
snikkend, zullen over een paar dagen voor 
mijn deur staan. En ik heb niets meer Hoe 
kan ik neen zeggen ? Ik heb niets meer 

Dit aangrijpend relaas van een Vlaamse 
pater w/erd opgetekend in Europa 1993. 
Deze week viel de moslimstad Srebrenica. 
De Verenigde Naties startten daarop een 
massale evakuatie. Toen de Bosnische Ser
viërs hun slag hadden thuisgehaald. Wat 
kan er nog meer gebeuren dat Vlaanderen 
uit zijn onverschilligheid geschud wordt, dat 
Europa zijn weifelachtigheid ovenwint en 
een einde maakt aan de grootste volkeren
moord op haar grondgebied sedert vijftig 
jaar? Blijven we wachten tot de oorlog van
zelf ophoudt, en het recht van de sterkste 
nog maar eens het fundamenteel sterkste 
mensenrecht blijkt? 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

Uw geld 
Werknemers en konsumenten betalen ruim 

60 procent van de werkingskosten van het land 
De rokers storten meer in de schatkist dan de 
automobihsten. Waar haalt de staat zijn geld? 

Antwoord, deze week in Knack. 

Hervorming uitgesteld 
De hervorming in het hoger onderwijs buiten 
universiteit is met eenjaar uitgesteld, verklapt 

onderwijsminister Luc Van den Bossche in een 
interview. Het omhullend gesprek maakt deel uit 
van het "dossier studiekeuze" of hoger onderwijs 

waar, hoe, waarom en wanneer? 
Deze week in Knack. 

OP ONS 
/ui\/eA(J! 

(Pdj) 

Onrustig water 
De SP herkoos Frank VandenbiDucke tot 

voorzitter, verslag over het kongres van een partij 
op zoek naar zichzelf. PS'er Guy Mathot pleit 

onschuldig in de Agusta-affaire; aantijgingen en 
verweer. En wie volgt Hervé Brouhon op als 

burgemeester in Brassel? Politiek op vele borden, 
deze week in Knack. 

De trouwers 
Postgevat in het stadhuis, klikklik, tnjuwers op de 

foto. Makeis van feesteUjke jurken doen hun 
verhaal. Een beroeps in het feestenbouwen troont 
ons mee in zijn mobiele keuken. Zo wondt bij ons 

getrouwd: deze week in Weekend Knack. 

En verder 
• Het onderzoek bij de Kempense 

Steenkolenmijnen • Stress onder piloten • Serie: 
het meten van de tijd • De evolutie van het leven • 
Gesprek met de Russische parlementsvoorziHer 
Chasboelatov • Xavier Tricot bedaart de Ensor-

storm • Waarom speelt De Tijd een jaar lang 
Botho Strauss? 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (M rag.) 
ELKEWOENSDAT^ 

TE KOOP 
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ZANGFEEST 

JONG, OUD, GROOT EN KLEIN 

OP NAAR HET 
56ste ZANGFESTIJN 

H
ET motto voor het Zangfeest 
van dit jaar werd ontleend aan 
het Rodenbachlied van Emiel 
Hullebroeck op tekst van Clem 
De Ridder. Dit lied, geschreven 
ter gelegenheid van het Roden-
bachjaar 1956, werd niet opge
nomen in de programmatie om
dat het nooit een weg vond 
naar een ruim publiek, maar het 
ANZ achtte de aktualiteitswaar-

de van het vers „Tot Vlaanderen, yiaande-
ren' heet" groot genoeg om het als motto 
van het 56ste Vlaams Nationaal Zangfeest te 
weerhouden. Het tema wordt in de loop van 
het Zangfeest met zang, dans klank en licht 
uitgewerkt in drie grote blokken, waarin res-
pektievelijk heden, verleden en toekomst 
worden „bezongen". 

KORT EN BONDIG ~ 
Regisseur Herman Slagmulder vertrouw

de ons reeds geruime tijd geleden toe dat er 
dit jaar écht werd gestreefd naar een krachtig 
maar bondiger Zangfeest. De toespraak van 
de voorzitter, dit jaar de vuurdoop voor Hugo 
Portier, zal kort zijn, dat beloofde men ons 
althans. 

De samenzang, die zonder twijfel het 
hoofdbestanddeel van het Zangfeest blijft, 
wordt meer gebundeld. Drie tot vier liederen 
worden door modulatie (overgang in een 
andere toonsoort) aaneengezongen. Wat de 

keuze van het repertoire betreft, tracht het 
ANZ reeds sinds jaren een aantal Vlaams 
Nationale „evergreens" (als we het zo mogen 
uitdrukken) af te wisselen met recentere lied
jes. Het dirigeerstokje wordt gehanteerd door 
Michael Scheck, Lode DIeltens, Lou van 
Cleyenbreugel en Juliaan Wllmots. Met een 
evokatie van de lente in de koorsuite Die Mey 
Plezantvan Juliaan Wilmots wordt simbolisch 
vera/ezen naar het ontluiken van Vlaanderen 
als staat en als natie. 

Naast de ANZ-koren wordt ook beroep 
gedaan op de WKB-kIndergroep en een 
aantal Schoolgroepen om zang en bewe-

De Regie- en programmakom
missie van het ANZ hebben an
dermaal een hapltlaar program
ma in petto voor het 56ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest, dat zoals 
uw wellicht al weet op zondag 2 
mei doorgaat in het Antwerpse 
Sportpaleis. 

ging het programma een jeugdiger en fleuri
ger tintje mee te geven. 

Günther Neefs, Vera Versleck, Gust Teu
gels en de Zuidafrikaanse RIna Hugo nemen 
de solozang voor hun rekening, en het Pajot-
tenlandse Arjaun brengt Pieter Breugel den 
Oude van Wannes Van de Velde. 

De bewegingsgroepen Alkuone en Ima
go-Tij! geven het geheel wat meer kleur. 

EREGASTEN 
leder jaar nodigt het Artistiek en Di

rectioneel Comité van het Algemeen 
Nederlands Zangverbond een aantal 
vooraanstaande Vlamingen uit als ere
gasten op het Vlaamse Nationaal zang
feest. 

Dit jaar verwelkomt het ANZ Paul Van 
Impe, voorzitter van de Marnixnng, 
Frans Baert, president van de Orde van 
den Prince, Augusta Uhlenbeck, de drij
vende kracht achter de Vlaamse uitzen
ding van Radio-Pays, Jan Van Hoogten, 
de bezieler van het Borms Documenta
tie- en Adviescentrum te Antwerpen en 

Joris Verstraete, medestichter en aktief 
lid van het Vlaams Kruis. 

Volgens het ANZ hebben deze ere
gasten, allen op hun manier, bijgedra
gen tot de uitbouw van een open, de-
mokratisch en verdraagzaam Vlaande
ren, en blijven ze vandaag ook meewer
ken aan de natievorming van onze ge
meenschap. „Zij verpersoonlijl(en alle 
Vlamingen die bewust blijven meewer-
l<en aan de kulturele en politiel<e ont
plooiing van onze gemeenschap todat 
Vlaanderen inderdaad ,Vlaanderen' 
heet" Aldus het ANZ. 

(foto Dann) 

tenA/ijl de Jeugdmuziekkapellen van het 
VNJ, WKS Sint-Joris Izegem en KSA-Ge-
raardsbergen een taptoe brengen o.l.v. Dirk 
Dossche.. 

Ronnie Waterschoot en Chilo Vanierber-
ghe presenteren het Zangfeest op bindtek-
sten van Wouter De Bruyne en iVlark Van 
Caelenberg. 

BENOIT EN 
VAN WILDERODE 

De Ouverture tot het 56ste Zangfeest is 
opgevat als een feestelijke hulde aan Anton 
van Wilderode die in 1993 vijfenzeventig 
wordt. Lied van mijn land, van Ignace de 
Sutter op tekst van de gevierde dichter wordt 
door komponist Jan Hardeman tot een fees
telijke muzikale opening uitgewerkt. 

In het slot van de apoteose wordt het 
publiek betrokken bij de uitvoering van de 
Rubenscantate met de samenzang van het 
Beiaardlied. Bij de laatste noten passen de 
woorden „Dan spreidt elk land de oogen Zijn 
Vrijheid, Kunst en Zeden; Daar zal elk volk op 
bogen; Daar wordt het om aanbeden I" Met 
deze begeesterende boodschapwenst het 
ANZ het programma van het 56ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest af te sluiten. 
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ZANGFEEST 

BLIJVEN ZINGEN... 

...TOT VLAANDEREN „VLAANDEREN" HEET! 
(vervolg van biz. 7) 

• Enerzijds merken we dat het ANZ schit
terend werl( levert en grootse projeltten op 
touw kan zetten. Artiesten van aiierlel plui
mage geven grif toe graag met het ANZ 
samen te werken, maar anderzijds zijn de 
meeste ervan met geen stokken op het 
Zangfeestpodium te krijgen. Het ANZ heeft 
ook de grootste Vlaamse koorfederatie die 
een uitmuntende reputatie geniet. Toch 
komt het gros van de leden niet naar het 
Zangfeest...wat scheelt er eigenlijk aan dat 
Vlaams Nationaal Zangfeest? 

„Binnen het ANZ wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de l<oorwerking en de volks
liedwerking, aangezien beide werkgebieden 
zich tot een ander doelpubliek richten. Het 
Zangfeest moet ondergebracht worden bij de 

PRAKTISCH 
Het Zangfeest begint stipt om 14.30 

uur. Vanaf 13.30 is er een voorprogram
ma voozien. 

U l<an genummerde plaasten resen/e-
ren vanaf 250 fr., de duurste plaatsen 
kosten 1000 fr. Ongenummerde plaat
sen l<osten 200 fr. Vermindering kan 
bekomen worden voor groepen van 
minimum 20 personen, houders van 
een Plus3- of CJP-Pas, erkende jeugd
bewegingen, jeugdorganisatles en stu
dentenverenigingen. 

Kinderen, jonger dan 12 jaar en ver
gezeld van hun betalende ouders, krij
gen tegen 100 fr. per kaart plaatsen 
naast hun ouders, deze maatregel geldt 
voor gezinnen met vier kinderen. 

Wend u voor het reserveren van plaat
sen tot het ANZ-sekretariaat (adres zie 
onderaan) 

Een programmabrochure is tegen de 
prijs van 100 fr. te verkrijgen op 2 mei in 
het Sportpaleis. Wie wil kan nu reeds 
programma's bestellen op het ANZ-
sekretariaat. 

Voor meer informatie en reserva-
ties kan u steeds terecht op het ANZ-
sekretariaat. Sekretaris Koenraad De 
Meulder en zijn staf staan steeds tot 
uw dienst, dagelijks van 8.30 tot 17.30 
uur: 

Sekretariaat van het ANZ 
Baron Dhanislaan 20/2 
2000 Antwerpen 
Tel.: 03/237.93.92 

volksliedwerking waarbij voornamelijk wordt 
gepoogd de samenzang in Vlaanderen nieu
we impulsen te geven. 

Niet alle koorleden zijn geïnteresseerd in 
een feest opgebouwd rond samenzang. 

De promotie van het Zangfeest wordt daar
om niet afgestemd op het koorpubliek maar 
richt zich tot alle Vlamingen die belangstelling 
tonen in het volkslied en de samenzang. Het 
ANZ heeft dit jaar een bijzondere inspanning 
geleverd om de koorwereld aktiever te be
trekken bij het Zangfeest Dit jaar zullen er 
naast de podiumkoren een 12-tal aanzingko-
ren deelnemen aan het Zangfeest. 

Het Zangfeest heeft voor een aantal arties
ten een negatief imago dat bestendigd wordt 
door de soms gekleurde media-informatie 
rond deze en andere Vlaamse manifestaties. 
Voor het ANZ is het niet gemakkelijk deze 
beeldvorming rond het Zangfeest te doorprik
ken. Ook hieraan wordt binnen het ANZ 
gewerkt." 

• Elk jaar nodigt het ANZ enkele eregas
ten uit op het Zangfeest. Dit keer zijn dat de 
voorzitter van de Marnlxring, de president 
van de Orde van den Prince, de bezieler 
van het Borms Dokumentatie- en Advies
centrum, een medestichter van het Vlaams 
Kruis en de drijvende kracht achter Radio-
Pays, Van Wilderode krijgt bloempjes voor 
z'n 75ste verjaardag... Wellicht allemaal 
verdienstelijke mensen, maar ze spreken 
toch niet echt tot de verbeelding van de 
nieuwe generatie jonge Vlamingen die de 
zitjes van het sportpaleis moet verwar
men? 

„De betrokkenheid van jongeren is niet 
alleen een probleem voor het ANZ. Het is een 
probleem dat zich In het algemeen stelt, ook 
voor de Vlaamse Beweging. Misschien zijn 
jongeren meer gericht op direkte en snelle 

resultaten. De Vlaamse ontvoogdingsstrijd is 
een langzaam proces dat veel moed en 
geduld vergt. 

Anderzijds mogen we niet vergeten dat 
jongeren vandaag de keuze hebben uit een 
reeks grote kulturele manifestaties in de loop 
van het jaar Het Zangfeest is heus niet meer 
de enige grote kulturele manifestatie in Vlaan
deren. " 

• Nog even een uitsmijter. Zijn er nooit 
kontakten tot samenwerking geweest tus
sen het ANZ en de organisatoren van 
Antwerpen 93? 

„In het kader van Antwerpen, kulturele 
hoofdstad van Europa, heeft het ANZ ver
schillende aktivitelten opgezet. In de gereno
veerde Bourlaschouwburg wordt in samen
werking met KNS-Raamteater de gloednieu
we produktie ,Leven en dood van het Water' 
opgevoerd. Dit multimediaal spektakel zal de 
eerste Vlaamse produktie worden in de nieu
we Antwerpse Bourla. 

Het ANZ brengt daarnaast In samenwer
king met Antwerpen 93 ook het oratorium, De 
Oorlog' van Peter Benoit. f\Aeteen een mooie 
gelegenheid om het werk van de Vlaamse 
komponist in de belangstelling te brengen op 
een moment dat heel Europa toekijkt op de 
kulturele programmalle van de Scheldestad. 

Tenslotte treedt het ANZ ook op als gast
heer voor het Eurochor Vlaanderen 93. Koor
leden uit verschillende Europese landen zul
len dankzij dit initiatief kennis kunnen makn 
met komposities van hedendaagse Vlaamse 
komponisten. Het ANZ wordt bij dit initiatief 
gesteund door de Ivlinisters Luc Van den 
Brande en Hugo Weckx. Eurochor Vlaande
ren '93 werd door hen erkend als ,Cultureel 
Ambassadeur van Vlaanderen." 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD / io 

DE ROMAANSE VOLKEREN /i 
KORSIKANEN 

Zoals men weet heeft zelfs Frankrijk zich 
aan gewestvorming gewaagd. Hoezeer dit 
een schijnvertoning is, wars van elke bekom
mernis om het instandhouden van gewestelij
ke kuituur, blijkt nog maar eens uit de benoe
ming van een zekere Alain Frouté als hoofd 
van de uitvoerende macht van Assemblee de 
Corse. Dit heerschap is in de jaren 1977-79 
berucht geworden als bevelvoerder en be
schermheer van een subversieve zgn. contra-
terreur-groep, genaamd Francia. Deze groep 
bestond uit gemaskerde lieden die alles sa
men wel 60 ongestrafte aanslagen gepleegd 
heeft op Korsikaanse nationalisten. Dit alles 
werd gedekt door zijn toenmalige officiële 
funktie als kabinetsdirekteur van de prefekt 
van Haute-Corse. Drukt zulke benoeming de 
minachting van Parijs uit voor het Korsikaan
se volk of mikt het op provokatie? 

In maart '92 worden op Korsika, zoals 
elders in Frankrijk, verkiezingen voor de Ge
westraden gehouden. Naar oude gewoonte 
wordt reeds in januari een nationalist met tien 
schoten op straat geveld. Het belet Corsica 
Nazione (van dr. Simeoni, bondgenoot van 
de VU in het Europarlement) niet de beste 
uitslag te halen van alle regionalsitische en 
nationalistische partijen in Frankrijk: 13,7%. 
Samen met een andere nationalistische partij 
geeft dit 21,1% aan Korsikaansgezinden, te
genover 9% bij gelijkaardige verkiezingen in 
1986. 

FR 3 is een kwaliteitszender. Ook op Korsi
ka is er een FR 3 Corse. Veel Korsikaans is er 
niet aan: 40 minuten daags verlopen in de 
taal van de eilandbewoners en nog eens 5 
minuten op de middag. 

Tijdens een vraaggesprek met Petru Ghju-
vanni Luccioni, van zender Bastia, verklaart 
deze aan het Korsikaans-nationale blad Arritti 
dat over de plaats van het Korsikaans nog 
zwaar moet nagedacht worden en dat de tijd 
aan het Korsikaans toegemeten wordt hoe 
dan ook door Parijs bepaald wordt. 

In het midden van het jaar wagen de 
nationaalgezinde onderwijsmensen het een 
balans op te maken. Voor tiet onderwijs van 
de Korsil<aanse taal valt deze zeer negatief 
uit: schoolprojekten in vrije val, afhaken door 
de meest gemotiveerde leerkrachten, buiten
schoolse vorming die erg betwist wordt en 
inderdaad erg betwistbaar is. 

De oorzaak van dit alles ? Het eksperiment 
„geïntegreerd Korsikaans", dat twee jaren 
gelopen heeft en gegrond was op een aan
pak per school, kende een onverwacht suk-
ses: meer dan honderd pedagogische pro-

Ook in 1992 bleef op Korsika wederzijds geweld niet uit. Onze foto toont een 
perskonferentie waarop gemaskerde leden van het FLNC, het naitonaal 
Korsikaans bevrijdingsfront, de bevrijding van enkele hun opgepakte leden 
eisten. Tot zolang Parijs de contra-terreurgroep Francia blijft steunen zal het 
radikale FLNC niet ontwapenen. (foto AFP) 

jekten schoten uit de grond. Dit mocht na
tuurlijk niet doorgaan. De almachtige onder-
wijsadministratie, die over vele bureaukrati-
sche middelen beschikt om initiatieven uit te 
doven zonder dit uitdrukkelijk te vermelden. 

heeft de zaak in het honderd laten lopen. 
Terecht stelt de Korsikaansgezlnde onder

wijzersvereniging dat alles begint met een 
waardig statuut voor de Korsikaanse taal. 
Daar staat men op Korsika nog ver van af. 

ROEMENEN 
In hun eigen staat maken de Roemenen 

vanzelfsprekend het goede weer; en het 
slechte voor Hongaren, Duitsers en anderen. 

Zelf hebben zij het niet gemakkelijk in Oost-
Moldavië. Hiermede bedoelen wij de Sovjet-
deelstaat die op 27 augustus 1991 de onaf
hankelijkheid uitriep. De bevolking ervan be
staat voor 64% uit Roemenen. Er wonen ook 
heel wat Oekraïners (14%), Russen (13%) en 
anderen. Die Oekraïners z\\n buren en wonen 
in hun grensgebied met evenveel recht als de 
Roemenen. De Russen echter hebben daar 
mets verloren. Zij zijn daar tijdens het sovjet-
(schrik)bewind neergestreken en willen daar 
nu blijven. Zij zijn daar evenmin op hun plaats 
als in de Baltische landen. Maar deze opdrin
gerige Russen beschikken over goed uitge
ruste grenstroepen. Ook een aantal Oekraï
ners is daar in hun kielzog neergekomen. 

Samen weigeren zij het gezag van de hoofd
stad Chisinau te erkennen. Aangezien zij 
vooral in de smalle landstrook ten oosten van 
de Djnestr gekoncentreerd wonen, hebben 
zij hun geïmproviseerde republiek. Pridnje-
strovje (over de Dnestr) genoemd. Want zij 

vrezen dat het nieuwe Moldava mettertijd bij 
Roemenië zal aansluiten. En dat willen zij 
voorkomen. 

In februari '92 vallen de eerste doden bij 
schermutselingen tussen „vrijwilligers" van 
beide zijden. Moldavië vraagt vrijwilligers, 
Transdnjestrië krijgt er: enkele duizenden 
Kozakken. Die zijn altijd al als grenswachters 
aktief geweest. 

In maart gaan incidenten met dodelijke 
afloop verder. Op het einde van die maand 
roept president Snegur van Moldavië de 
noodtoestand uit en vordert van de Russen 
en de Oekraïners dat zij de wapens strekken. 
Het antwoord komt in de vorm van een 
algemene mobilizering door Transdnestrië 
en een bescheiden vuurgevecht. 

Rusland probeert buiten deze konfrontatie 
te blijven, maar zijn 14de leger, dat langs de 
Dnjestr gelegerd is, laat blijken dat het veel 
zin heeft om ,,de vechtenden te scheiden" 
wat in de praktijk neer komt op partij kiezen 
voor Russen en Oekraïners. 

Begin april beginnen gesprekken tussen 
deskundigen, daarna tussen de ministers van 
Buitenlandse Zaken van Moldavië, Rusland, 
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Oekraïne en Roemenie Inmiddels wordt door 
Moldavische troepen tegen Russisch-Oekra-
lense vrijwilligersgroepen een stilaan vrij 
bloedige strijd gevoerd rond het stadje Ben
den 

Op 21 april sluiten zij een wapenstilstand 
maar in mei vallen opnieuw doden en gewon
den 

Belangrijker dan al dit vechten en stoppen 
met vechten is een beslissing van het Molda
vische parlement op 11 juni Het kent een 
ruime autonomie toe aan de Russen van 
Transdnjestrie, allicht met de bedoeling, hen 
binnen Moldavië te houden Zij mogen zelfs 
het Russische als voertaal in hun woonge
bied behouden Het Russische imperialisme 
IS blijkbaar nog lang met dood En over de 
Oekraïense taal, die daar veel meer be
staansrecht heeft, geen woord Het is hoe 
dan ook een poging om een einde te maken 
aan een konflikt dat al honderden mensen het 
leven gekost heeft 

Het mag met baten Van 18 tot 23 juni 
vallen tenminste 1 300 doden in gevechten 
rond Benden dat in die dagen twee keren van 
kamp moet veranderen 

De Russische president Jeltsin zegt de 
Slaven zijn steun toe De Oekraïense presi
dent Kravtsjoek suggereert, Transdnjestrie 
een verregaande autonomie binnen Moldavië 
toe te kennen onder het beding dat het zich 
zou mogen afscheiden ingeval Moldavië bij 
Roemenie aansluit Op 25 juni komt er een 
wapenstilstand, maar deze wordt met nage
leefd 

In juli maakt de belangrijkste oppositiepartij 
van Moldavië bekend dat zij haar voorman 
toelating geeft om mee te dingen naar het 
presidentschap van Roemenie Men vraagt 
zich af of de Balkan werkelijk nog tot Europa 
behoort 

ITALIANEN 

LADINERS 
De Ladiners wonen deels in Zuid-Tirol, 

deels in het Gewest Venetië In Zuid-Tirol 
beschikken zij over een officieel statuut Daar
voor hebben de Zuidtirolers, zelf een minder
heid binnen Italië, steeds gezorgd 

In het Gewest Venetië genieten zij geen 
enkele vorm van bescherming Wel dient 
gezegd dat daar een grote verwante groep 
woont, de Fnoeliers, al grenst die met aan het 
woongebied van de Ladiners Overigens 
spreken deze drie groepen tenslotte een 
Romaanse taal, wat wel op een zekere ver
wantschap wijst 

Toch wekt het enige bevreemding, dat de 
bevolking van het plaatsje Buchenstein (Livi-
nalongo), waar Ladiners als Italianen behan
deld worden, zich uitspreekt tegen de moge
lijkheid van een volksraadpleging over de 
vraag of het met wenselijk ware, aan te sluiten 
bij het Zuidtiroolse gebied, waar zij wel zou
den erkend worden 

Volkeren met een eigen staat hebben wei
nig problemen met het vrijwaren van hun 
eigenheid Het is, op een paar kleine uitzon
deringen na, het geval van de Italianen Het 
enige gevaar dat hen tegenwoordig bedreigt 
is tweedeling 

In ons overzicht van het jaar 1991 maakten 
we duidelijk dat in Noord-ltalie verschillende 
„legi" bedrijvig zijn die zo ver mogelijk weg 
willen van het potverterende Zuiden Een 
bundeling ervan zou mettertijd de Staat Italië 
in tweeen kunnen splijten 

Het gaat dus met om echte nationalistische 
partijen, wel om regionalistische Al is in het 
Noorden wel een andere, oude etnische 
ondergrond aanwezig (Ligonsch, Venetisch, 
Gallisch, Germaans enz) dan in het Zuiden 
(Grieks, Arabisch enz) 

BIJ de parlementsverkiezingen van 5 april 
'92 blijkt het verschil weer eens „Het noor
den koos voor Europa, het zuiden voor Afri
ka" (Umberto Bossi, leider van Lega Nord) 
Deze Lega vreet de traditionele partijen aan 
en wordt de sterkste in Milaan In het parle
ment springt zij van 1 naar 50 zetels Zonder 
twijfel vangt zij de onvrede op van vele 
burgers met de „polimafia", aldaar sedert de 
oorlog door kristendemokraten en sociaal-
demokraten belichaamd 

Op 27 en 28 september worden enkele 
gewestelijke verkiezingen gehouden in 
Noord-ltalie De Legi blijven stijgen, tot meer 
dan 40% van de stemmen 

En het houdt met op In december zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen In weenwil van 
barnumreklame vanwege de partijen die het 

altijd al voor het zeggen hadden en zware 
druk vanwege de Kerk, zijn de „Legi" de 
grote ovenwinnaars in het noorden 

Een splitsing van Italië, tenminste in de 
vorm van twee grote autonome gebieden, 
wordt steeds meer waarschijnlijk Tenslotte is 
Italië als staat met ouder dan de vorige eeuw 

Ook in Zuid-Tirol wordt in 1992 een „Lega" 
opgericht, de Lego Altoatesina Zij komt op 
voor de bescherming (sic) van de Italiaanse 
minderheid (resic) Dit betekent de afschaf
fing van het tweetaligheidseksamen voor 
openbare ambten en het onverminderde ge
bruik van de (vaak gefantaseerde) Italiaanse 
plaatsnaamvertalingen Anderzijds wil zij een 
einde maken aan de toewijzing van over-
heidsambten in verhouding tot de etnische 
„Proporz" alsook de Duitse en Italiaanse 
schoolnetten tot een enkel tweetalig net ver
smelten 

Merkwaardig mag heten dat ook in het 
Italiaanse gedeelte van Zwitserland het kanto 
Ticino, een „Lega" opduikt, de Lega dei 
Ticinesi Alhoewel zij (in 1991) als protest 
tegen het establishment gesticht is, mag men 
haar met als een bijhuis van de Lega Lombar-
da aanzien Haar programma is allesbehalve 
duidelijk en lijkt eerder op stemmenvangst 
gericht te zijn Wel steunt zij op het wijd 
verbreide ongenoegen van de Zwitserse Ita
lianen tegenover de overtalrijke rijke Duitse 
landgenoten die daar zomerverblijven bewo
nen en met de minste moeite doen om iets 
anders te spreken dan hun ,,Schwyzer-
dutsch" 

Ook vreemdelingen ziet zij met graag ko
men 

K.J. 
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UITSTAP 

EEN TWEEDE ADEM VOOR BOKRIJK 
Bokrijk: je bent er vast eens geweest. 

Terwijl je een bezoek bracht aan het open
luchtmuseum heb je de gezonde boslucht 
opgesnoven. De kinderen amuseerden zich 
in de speeltuin. Heel wat schoolreizen heb
ben het als bestemming. Soms was dit zelfs 
van het goede te veel. Maar je bent er altijd 
graag naar teruggekeerd. 

Het kleine schooltje waar de schrijver van 
dit artikel ooit school liep, had als jaarlijkse 
uitstap het openluchtmuseum van Bokrijk. 
Dat wou zeggen: één uurtje hoevetjes kijken, 
de rest van de dag op de speeltuin. 

„Lotgenoten" (lees: andere scholieren), 
voornamelijk dan uit de grote scholen, spra
ken steeds in de overtreffende trap over de 
bestemming en de duur van hun schoolrei
zen : Fantasialand, Bobbejaanland, de Kust, 
Zwitserland,... Bij ons was het: Bokrijk, Bok
rijk en nog eens Bokrijk. En het mooiste van 
dit alles was dat ons schooltje er op niet meer 
dan 2 kilometer vandaan was. Je zou dun/en 
denken dat ik waf tegen Bokrijk heb. Maar 
nee hoor: Bokrijk is geweldig! 

VAN DE ENE VERRASSING IN DE ANDERE 

Onder de titel Verrassend Limburg 
voert het Provinciaal Verbond voor Toeris
me in Limburg (PVTL) een aktieve poli
tiek. Dat IS in een provincie met ongeken
de mogelijkheden niet verwonderlijk: 
Limburg is landschappelijk biezonder 
mooi, met tal van historische, rekreatieve 
en gastronomische waarden die boven
dien opgeluisterd worden door evene
menten die in andere streken van Vlaan
deren onbekend zijn. 

Verrassend dus, en daar wordt door de 
toerismediensten terecht handig op inge
speeld. Om al dat fraais aan de bevolking 
bekend te maken heeft de PVLT een 
informatiepakket van 5 brochuren samen
gesteld die wij onze lezers graag voorstel
len. 

Het paradepaardje is de brochure ^er-
rassend Limburg (32 biz.) waarin de twee 
geadopteerde Antwerpenaars Somers & 
Verschueren (van het gelijknamige radio
programma) van de ene verrassing in de 
andere vallen. Na de ontdekking van 
bezienswaardigheden ontmoeten de 
twee de zgn. Limburgse volksaard en dito 
gastvrijheid. Het tweede deel van de bro
chure bulkt van de informatie met nuttige 
adressen voor verblijven op kampings, in 
hotels, hoeven en de zgn. bungalowpar
ken. 

Van de vier nieuwe brochures die het 
informatiepakket vervolledigigen willen 
wij elk afzonderlijk iets kwijt. 

1. Dagtrips voor groepen stelt 56 kant
en klare dagtrips voor. Ook bedrijfsbe
zoeken zijn mogelijk. De uitstappen zijn 
uitgestippeld tot en met de prijzen met en 
zonder middagmaal.(32 bIz) 

2. Schooluitstappen, niet minder dan 
43 programma's waarin studie en ont
spanning evenwichtig zijn gekombineerd. 
(16 bIz.) 

3. Kampeergids voor wie van het bui
tenleven houdt. De brochure (16 bIz.) 
biedt tevens een aantal kado-cheques 
aan voor wie voor een prikje kennis wil 
maken met erfgoed en attrakties. 

4. Evenemeritengids wil een wegwijzer 
zijn door een feestelijke provincie waar 
elke dag wat te beleven valt. Op 32 
bladzijden staat alles over folklore, mark
ten, stoeten, sportmanifestaties, wande
lingen, festivals, enz... 

Kortom, wie Limburg beter wil leren 
kennen kan niet zonder dit verzorgd infor
matieaanbod. 

- Info: Provinciaal Verbond voor 
Toerisme in Limburg, Thonissenlaan 27 
te 3500 Hasselt. Tel: 011 /22.29.58. Fax: 
011/22.60.86 

Bokrijk is een rekreatiegebied dat op voor
treffelijke wijze is ingepast in het Limburgs 
landschappelijk kader. Het ademt naast ctilo-
rofyl ook de ambachtelijke sfeer uit van „de 
goede oude tijd", toen alles nog echt was. 

Het park levert zeer weinig of geen overlast 
aan de buurtbewoners. Het is een voorbeeld 
van zachte rekreatie zoals wij dat in Limburg 
graag zien. Gedeputeerde Frieda Brepoels 
zetelt in de Raad van bestuur, gedeputeerde 
Dufaux (SP) is voorzitter. Hij nodigde de pers 
uit om kennis te nemen van de nieuwe 
strategieën en de nieuwe aktiviteitenkalender 
van Bokrijk. 

Tot onze voldoening mogen we vaststellen 
dat aan het koncept van Bokrijk (het ambach
telijke, natuurlijke, landelijke,...) niet geraakt 
wordt. Waarnemend domeinbeheerder Luc 
Daemon: ik zie bij ons nog niet dadelijk 
vlagjes van Mc Donalds wapperen in de buurt 
van een oude botermachine. Er zijn dus 
grenzen aan de kommercie...". 

Het rockfestival floctoyVc zal ondermeer 
omwille van deze redenen niet meer georga
niseerd worden. Het aanbod van dergelijke 
manifestaties is elders in Vlaanderen groot 
genoeg. Het alternatief is een volksmuziek
festival eind augustus. 

De konkurrentie in de toeristische sektor 
wordt groot. Het zal voor Bokrijk een hele 
opgave zijn om in de 21ste eeuw het hoofd 
boven water te houden. 

Ondanks de 750.000 bezoekers per jaar 
(daarmee op de tweede plaats in België, na 
Walibi) is Bokrijk voor de provincie steeds 
een financiële blok aan het been geweest. 
Een aantal rationalisaties drong zich op. Zo 
zijn de uitbating, het investerings- en perso
neelsbeleid bevoegdheid van de vzw Het 
Domein Bokrijk. 

Er is ook een vernieuwd management
team met veelbelovende referenties. Tevens 
wordt gewacht op de nieuwe domeinbeheer
der. Ze zullen veel werk aan de winkel heb
ben. 

De opdracht is: ,,reorganisaties doon/oe-
ren om tot een grotere efficiëntie en dinamiek 
te komen, doch met een strenge bewaking 
van de inhoudelijke normen", aldus de pers
nota. 

Volgens gedeputeerde Dufaux zal het geld 
deskundig besteed en geïnvesteerd worden. 
Zo wordt de speeltuin verder uitgebouwd tot 
een van de grootsten van België, niet uitge
rust met elektronische spullen weliswaar. Een 
nieuwe Horeca-uitbating wordt opgetrokken 
in een bestaand museumgebouw. Her en der 
worden renovatie- en restauratiewerken ver
richt. 

Voor de oude stad zou een Nederlandse 
projektontwikkelaar in aanmerking komen, 
maar dat is nog toekomstmuziek. Volgens 
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beheerder Luc Daemen wordt verder nage
dacht over de bijkomende attraktiewaarde 
van het domein. Voor het seizoen '93 is de 
aktiviteitenkalender reeds gevuld. 

Naast de vaste waarden van Bokrijk wor
den volgende evenementen aangeboden: 
plantendag (1 mei), Pipe Band Champion
ship, Schots weekeinde (15-16 mei), straatte-
aterfestival, wagenspelen (30 mei), Bokrijk-
kermis (van 6 tot 20 juni), draaiorgeldag (4 
juli), Stoomdagen (17 en 18 juli) gevraagd: 
4.000 ton kolen, Roofvogeldemonstratie -
valkeniers (1-15 augustus), Volksmuziekfesti-
val (27-28-29 augustus), Bokrijkdag (29 au
gustus), zeldzame huisdierendag (19 sep
tember). 

Verder lopen er een drietal tentoonstellin
gen. Voor meer informatie: 011/22.45.75. 

Zorgen maakt men zich in Bokrijk over de 
restauratiewerken. De historische gebouwen 
zijn allemaal in meerdere of mindere mate 
door schimmels aangetast, vocht en slijtage 
manifesteren zich. De kosten voor herstelling 
lopen zeer hoog op, de middelen ontbreken. 
Bijkomende bronnen zullen worden aange
sproken... Aankloppen bij minister Johan 
Sauwens wordt dan ook onvermijdelijk. 

Erik Accou 

LIMBURG-PAKKET 
VOOR 50 WIJ-LEZERS 

50 WIJ-lezers die zich goed willen informeren 
eer zij de provincie Limburg gaan ontdekken 
kunnen van onze redaktie een informatie-pak
ket ontvangen De zending bevat de hierbij 
beschreven brochures, Verrassend Limburg, 
Evenementengids en Dagtrips. 

Wie interesse heeft stuurt een (gele) brief
kaart naar Haal meer uit WIJ, informatiepakket-
Limburg, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel. 
Faxen kan ook. 02/217 35.10. 

ONZE GROTE SCHULD 
Uitgeverij Hef Davidsfonds startte een tijdje 

terug met een reeks boeken die nauw aan
sluiten bij wat wakkere burgers interesseert. 
Deze Actueel-reeks wil feiten, overzichten, 
inzichten en achtergronden brengen, en al
dus inspelen op een behoefte die een dag
blad, weekblad of een nieuwsuitzending al 
moeilijker kan bevredigen. Het nadeel van 
boeken die snel op de aktuele bal willen 
spelen, is dat ze verouderd zijn voor ze in de 
boekhandel liggen. Zo alarmeert De staats
schuld de lezer dat de totale Belgische 
staatsschuld 8.000.000.000.000 (achtdui
zend miljdard) frank bedroeg in 1992. Een 
regelmatige krantenlezer zal weten dat dit 
cijfer intussen al schromelijk achterhaald is: 
enkele weken geleden overschreed de 
schuld de kaap van tienduizend miljard frank. 

Toch raden we iedereen die af en toe even 
wakker ligt van de Belgische politiek aan om 
„De staatsschuld" te lezen. Want hoe is het 
toch zover kunnen komen ? In het boekje, dat 
in de boeiende Actueel-reeks van het Davids-
fonds verschijnt, geeft professor JefVuchelen 
in een honderdtal bladzijden tekst en uitleg: 
over de omvang van de schuld, de struktuur 
ervan, de gevolgen, de verantwoordelijken, 
en het sanenngsbeleid. 

Een leerzaam boekje, al past een waar
schuwing over de auteur. Professor Vuche-
len, hoogleraar aan de VUB, vertelde enkele 
weken geleden op het BRTN-radio-program-
ma Voor de dag dat er volgens hem nog 15 
tot 20 procent bespaard zou kunnen worden 
in de Sociale Zekerheid. Vermits die goed is 
voor een uitgave van 1.500 miljard frank, 
moet het volgens de professor mogelijk zijn 
er ongeveer 300 miljard in te besparen. Wie 
weet hoeveel moeite het de regering Dehae-
ne kostte om een begrotingskontrole af te 
ronden waarbij 110 miljard ,,gevonden" 
moest worden en waarbij dan nog slechts 
een fraktie van dat bedrag besparingen vorm
den, beseft waar Vuchelen het over heeft. Ter 
herinnering: de uitgaven in de sociale zeker
heid zijn de uitkeringen voor werklozen, zie
ken, gehandikapten, zijn de pensioenen en 
de kinderbijslagen. 

In dezelfde Actueel-reeks verscheen ook 
TGV & Chunnel van Herman Welter. Deze 
paradepaardjes uit de Europese mobiliteits-
diskussie hebben al heel wat stof doen op
waaien. Vooral de TGV, een politikus uit 
Leuven ging zich toen hij nog in de oppositie 
zat ervoor werpen, deed in onze streken de 
emoties oplaaien. Dankzij Chunnel en TGV 
zullen we morgen op goed twee uur en een 
half in Londen zijn. Herman Welter, joernalist 
bij Gazet van Antwerpen met mobiliteits
vraagstukken als specialiteit, formuleert ver
rassende besluiten: de TGV kan dne keer 
zoveel verkeer venwerken als de weg, het 
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Het Belgische trajekt van de TGV 
neemt ±650 liektare in beslag, even
veel als 92 km autoweg. De luchtha
ven van Zaventem telt 1.300 hektare. 

(foto Archief) 

Belgische'trajekt, 318 kilometer lang, neemt 
ongeveer 650 hektare in beslag. Op dezelfde 
oppervlakte kan slechts 92 kilometer auto
snelweg met tweemaal drie rijstroken aange
legd worden. De luchthaven van Zaventem is 
bijna 1.300 hektare groot. 

Spijtig IS dat Welter de diskussie over de 
TGV in ons land in nauwelijks 15 bladzijden 
afhaspelt. Het boekje is verder overvloedig 
geïllustreerd met meer dan twintig bladzijden 
schetsen, kaarten, grafieken en tabellen, en 
een woordenlijst spoorwegbegrippen waarin 
je evidenties als dwarsligger, rijtuig, slaaprij-
tuig, en wagon terugvindt. Al bij al een beetje 
een mager beestje. 

(Pdj) 

- De staatsschuld. Jet Vuchelen. Actueel. Ultg. 
Davidsfonds, 1993, 111 biz, 395 fr. 
- TGV & Chunnel. Herman Welter. Actueel. Ultg. 
Davidsfonds, 1993, 105 bIz, 395 fr. 
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TENTOONSTELLING 

IRMINE REMUE, 
TEKENARES BIJ DE GENADE VAN DE NATUUR 

'\ 

Vanaf het ogenblik dat de tekenaar het papiervel aan zijn tekenplank hecht en de rietpen vastgrijpt verandert het stukje 
papier in de witte ruimte van de stiite, de kosmische ruimte van het eerste uur, de ruimte waarin God zo pas het licht heeft 
geschapen. Elke tekenaar, die naam waardig huivert van faalangst bij dit eerste schaatsen op het maagdenvlies van de 
glasgladde ijsspiegel. Maar tekenen is niet schaatsen op ijs, maar oneindig moeilijker nog: het wordt schaatsen op licht, 
schaatsen in licht. 

Nog tot en met zondag 25 april loopt in het 
Andre Demedtshuis te St-Baafs-Vijve een 
tentoonstelling met werk van Irmine Remue 
De kunstenares is pas twee jaar geleden 
begonnen met tekenen, nu reeds met werk 
naar het publiek toegaan is een waagstuk 
Onze medewerker Harold Van de Perre was 
gevraagd de kunstenares voor te stellen, uit 
zijn tekst lichten wij enkele elementen die het 
werk situeren 

LICHT EN DONKER 
Irmine is pas twee jaar geleden begonnen 

met tekenen en doet dit bij voorkeur op de 
gevoelige drager van het japans papier, met 
penseel, ganzeveer en rietstokje gemengd 
met water en hier en daar haast onzichtbaar 
veredeld met houtskool 

Haar eerste lijnrukken laten meteen zien 
dat ZIJ behoort tot het zeldzame ras dat wij 
bijna als uitgestorven beschouwden de te
kenaars bij de genade van de natuur 

Irmine Remue weet dat tekenen schrijven 
IS Net als die andere grote tekenaar Raf 
Coorevits, beschrijft zij het blad met vibreren

de kunde Coorevits was haar leraar aan het 
Hoger Instituut St -Lukas te Gent Zij heeft zijn 
lessen uitstekend begrepen Maar net als 
Coorevits heeft zij ook de lessen begrepen 
van andere meesters, met name Van Gogh, 
Breugel en Rembrandt Want net als Van 
Gogh weet zij met nerveuze punten en kom
ma's landschappen tot leven te roepen Net 
als Breugel weet zij in krullende golven en 
golfjes het Vlaamse landschapsgegeven 
open te trekken tot een episch gebeuren En 
net als Rembrandt voegt zij in haar beste 
landschaps- en kerkinterieurkreaties de im
mense spanningsvelden van licht en donker 
toe Naar het voorbeeld van Rembrandt ver
kiest ZIJ bij voorkeur de snijdende lijn van de 
rietpen, gemengd en verzacht met penseel 
en weet zij heftige pikturale aksenten te 
leggen 

In nauwelijks twee jaar evolueren haar 
werken van de grafische lijnvoering, over het 
skulpturale gebeuren naar de schilderkunst 
toe In het embryo van haar evoluerende 
tekenstijl graveert Irmine Remue, boetseert 
en schildert zij Deze drie aspekten van de 
beeldende taal ven/lechten zich in haar te-
kenkreaties tot klassiek evenwicht 

N ALLE STILTE 
Voeg daarbij haar bescheidenheid, haar 

eerlijkheid, haar bezetenheid en haar haast 
mannelijke kracht Al deze troeven laten ver
moeden, meer dan vermoeden, dat zij met 
deze tentoonstelling een grote toekomst aan-
schets Maar 

In de kontekst van de huidige tendenzen 
zal haar toekomst met opgemerkt worden, de 
luidruchtige mediawereld is haar wereld met 
Het zal haar een zorg wezen i 

Haar zorg zal het wel zijn in alle stilte te 
werken, verder te werken, meer met, want 
slechts in stilte worden grote dingen gebo
ren Het zal de tijd zijn die over haar werk een 
oordeel zal vellen en met de hedendaagse 
kunstpromotoren met hun al te geleerde 
kunstrecensenten 

Harold Van de Perre 

- Tekeningen van Irmine Remue, André 
Demedtshuis, St.-Bavostraat 15, 8710 St.-
Baafs-Vijve, WIelsbeke. Nog tot 25 april. 
Vrijdag en zaterdag van 14 tot 18u. Zondag 
van 10 tot 12 en van 14 tot IBu. 
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MUZIEK 

EEN KWARTEEUW GRIMBERGS ABDIJKOOR 
Na eeuwen heeft het Gregoriaans nog mets 

van haar kracht verloren De oude religieuze 
muziek heeft wortels in Syrie en de Joodse 
synagogen, en kwam langs de Griekse mu
ziek om in Europa terecht Wellicht hebben in 
de eerste eeuwen Keltische melodieën hun 
stempel op het Gregoriaans gedrukt Het 
Gregonaans kreeg een kleine inzinking toen 
bij de vernieuwingen van Vatikaan Twee de 
landstaal het l^tijn verdrong Maar onder
meer in de Norbertijnenabdi) van Grimber
gen, rond 1128 door Sint-Norbertus gesticht, 
bleef het dagelijkse koorgebed in Grego
riaans 

Een kwarteeuw geleden vulde een aantal 
leken met goede stem het kleine groepje 
paters aan voor de gezangen tijdens de 
hoogmis op zondag, het Abdijkoor was ge
boren Men komt van ver om te luisteren naar 
deze liturgische muziek die, zoals Prelaat 
Wagenaar bij de voorstelling van de vierde 
GD opmerkte, een waardevol deel van ons 
kultuurpatrimonium is dat velen blijft boeien 
Het koor nam voor het Eufoda/Davidsfonds-
label de platen Passie en Pasen, Hemelvaart 
en Pinksteren en Advent en Kerst op Deze 
laatste verscheen nu ook op CD in licentie in 
Japan 

Op de nieuwe CD Verrijzenis brengen Pa
ter Gereon van Boesschoten en zijn Abdij-
koor met ondermeer In Paradisum, LuxAeter-
na, Requiem, De Profundis en Dies Irae 
smaakvolle versies van aangrijpende gezan
gen, die ook de niet-gelovige melomaan met 

Het Grimbergs Abdijkoor heeft een nieuwe C D : Verrijzenis. 

onberoerd zullen laten Gewoontegetrouw 
zijn de gezangen digitaal opgenomen in de 
Gentse studio Steurbout Op verzoek van de 
bischoppen is het Grimbergse Abdijkoor mee 
uitgenodigd om de Vlaamse Kerkdagen te 
openen in Antwerpen De Kerkdagen gaan 
door in de katedraal van de Scheldestad, 
niemand minder dan Kamiel D'Hooghe, di-
rekteur van het Brussels Konservatorium en 

's zondags organist in de Gnmbergse Abdij
kerk zorgt voor de omlijsting 

De nieuwe straalplaat Verrijzenis is een 
aanrader Een vlekkeloze opname van een 
dodenliturgie die evenwel troost, hoop en 
verlichting uitstraalt, en die een verheven 
sfeer van rust en stilte meebrengt die met 
moet onderdoen voor New Age en aanver
wanten S.D. 

SAMEN ZINGEN OVER VLAANDEREN 
Het liedboek Vlaanderen Zingt Sa

men, een co-produktie van het ANZ en 
de Marnixring werd een onverwacht 
sukses De bundel omvat Vlaamse klas
siekers en meer hedendaagse liederen 
Vorig jaar werden van de eerste editie 
op nauwelijks éen maand tijd meer dan 
vijfduizend liedboeken verspreid De uit
gevers zien hier dan ook een schitteren
de start m om de samenzang in Vlaan
deren een nieuwe impuls te geven Voor 
de Marnixnng is dit het bewijs dat dat 
hun sposoring van de muziekbiblioteek 
van het ANZ geen slag in het water is 
De Marnixnng zal de samenwerking met 
het ANZ dan ook in de toekomst blijven 
verderzetten 

Een eerste gevolg daarvan is de uit
gave van de tweede druk van Vlaande
ren Zingt Samen is als muzikale gids 

een nuttig instrument voor koren, scho
len, jeugdbewegingen en organisatoren 
van zangavonden en ll-julivieringen 

Vlaanderen Zingt Samen kost 250 fr 

(foto Dann) 

en kan besteld worden bij het ANZ, 
Baron Dhanislaan 20/2, 2000 Antwer
pen, op het rekeningnummer 409-
6518251-89 van het ANZ met vermel
ding „Vlaanderen Zingt Samen' 
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KAMPIOEN ZONDER VELO 
E zaten er (bijna) allemaal, de 
helden van vroeger jaren. Van 
Looy, Merckx, De Vlaeminck, 
Maertens, Bocklandt, Middel
kamp, Van Est, Post, De Geest, 
Planckaert, Gilbert Desmet... 

Een tribune vol jongens van 
het volk die door de wielersport 
mens en vaak ook welstellend 
zijn geworden. 

PASSIE 
Driessens was anders weer niet te hou

den. Hij had ze allemaal „gemaakt". Hij had 
ze de stiel geleerd. Hij had voor hen alles 
,,gearrangeerd". De ene raapte hij op uit de 
goot, de andere hield hij op het rechte pad. 
Zelf moet hij een model geweest zijn. Lom-
me kan nog altijd begeesteren. Hij wekt nog 
simpatie op maar daarom overtuigt hij na
tuurlijk nog niet. Hij spreekt zichzelf te vaak 
tegen. Hij laat zichzelf te vaak leiden door 
zijn passies, door zijn gevoelens. Hij kleurt 
de werkelijkheid in. Maar in het veloke mag 
dat. Moet dat. Twee „groten" ontbraken op 
de afspraak. Rik Van Steenbergen en Fred 
De Bruyne. Het zal vermoedelijk geen toeval 
geweest zijn. Die twee cracks sloegen des
tijds de handen in elkaar om de opgang van 
Rik Van Looy, toen de beschermeling van 
Lomme, zolang mogelijk af te remmen. 
Door een en ander werd Vlaanderen des
tijds in twee kampen verdeeld. Rik I en Rik 
II. Nooit laaiden de hartstochten hoger op. 
Het vuur van destijds scheen bij Van Looy 
gedoofd. Bij Lomme niet. ,,Hij, en dat is dus 
Rik II, had vier keer wereldkampioen moe
ten worden..." Prachtig toch. 

Lommes uitstraling moet groot geweest 
zijn. Anders kan niet verklaard worden dat 
hij Fausto Goppi, én Rik Van Looy, én Eddy 
Merckx, én Freddy Maertens langer dan één 
jaar onder zijn hoede had. Lommes helden
daden waren groot. Maar daarom niet altijd 
stichtend. In de Nederlandse Volkskrant la
zen we uit de mond van Wim Van Est het 
volgende: „De vijfde april van 1953 stond er 
geen maat op WIm Van Est Wat zijn ploeg
leider Lomme Driessens ook deed om hem 
van de zege in de Ronde van Vlaanderen te 
tiouden. Van Est vi/as op de Edelare wegge
sprongen met Schaecken, Bober en Désiré 
Keteleer Schaecken kreeg pech, Bober 
moest lossen, dus Van Est reed samen met 
ploeggenoot Keteleer aankomstplaats Wei
teren binnen. Keteleer was kapot, helemaal 
steendood. Maar Driessens wou toch liever 
dat hij zou winnen dan ik. Omdat hij nen 
Vlaming was natuurlijk. Komen we twee kilo
meter voor de meet bij een spoorwegover

gang. Is die Driessens verdoeme vooruit 
gereden, heeft die spoorwegman duizend 
frank in de handen gedrukt om de bomen 
naar beneden te doen I Alleen om Keteleer 
te laten bekomen. We hebben daar twee 
minuten voor de bomen gestaan en er 
kwam maar geen trein. Ik wilde er al over 
klimmen toen ze toch nog omhoog gingen. 
De rustpauze bleek voor Keteleer niet vol
doende. Van Est won met vijftig meter voor
sprong. " 

Lomme wilde er in de Sportshow maar 
liever met aan herinnerd worden. Zoveel 
was duidelijk. Hij heeft zijn handen niet altijd 
in onschuld gewassen. 

„IN DE SU\G" 
Maar om op de wielersport van toen nog 

even terug te komen. Het was een andere 

De populariteit van de wieler
sport was altlfd gestoeid op de 
gewone man in de straat. In de 
i(ampioenen van liet veiolte her
kende Jan Modaal ziciizelf, zag 
ill] zijn eigen dromen werkelijic-
held worden. We vermoeden dat 
veel wielerlieffiebbers vorige 
week woensdag niet zonder ont
roering naar de Sportavond op 
TVa gekeken liebben. Lomme 
Driessens werd nog eens ten to
nele gevoerd - de man verjaart 
niet meer en wordt nog altijd 
voortgedreven door zijn tome
loos temperament - en voor die 
gelegenheid werd een legertje 
halve, kleine en grote kampioe
nen opgetrommeld. 

wereld waarin ruimte zat voor kombines. 
Wim Van Est vertelde in bewuste bijdrage 
van Bert Wagendorp zonder enige 
schroom: „Van Est won genoeg zelf maar 
verdiende zijn geld toch vooral door links en 
rechts „in de slag" te gaan, wielertaal voor 
het offreren van hulp aan de meest bieden
de. Ik zat altijd in de slag, altijd en overal. Ik 
koerste om geld te verdienen. En als er geld 
was, dan was ik goed. Maar wel altijd mijn 
woord houden hé, ook als een ander 
opeens meer bood." 

Tienduizend gulden van Goppi toen hij 
die in 1953 hielp wereldkampioen te wor
den, 25 duizend gulden van Nencini voor 
bewezen diensten in de Tour van 1960, 
hetzelfde bedrag in de Ronde van Frankrijk 

Lomme Driessens kan nog altijd be
geesteren, maar daarom overtuigt hij 
nog niet. (foto BRTN) 

een jaar later voor assistentie aan Anquetil, 
hegenduizend gulden van Stablinski in de 
Vuelta van 1958, 2500 gulden van Schulte 
tijdens een Nederlands Kampioenschap, in 
Het Heultje bood zelfs de pastoor vijfdui
zend frank aan als hij de plaatselijke favoriet 
aan de kriteriumzege zou helpen. Van Est 
somt de bedragen glunderend op al zit hij in 
sommige gevallen nog steeds op betaling te 
wachten. „Maar dat was wat in die tijd hé. 
Voor vijfduizend gulden kocht ge bij ons 
een schoon huiske." Van Est doorgrondde 
het spel en profiteerde er optimaal van, 
financieel althans. „Toen ik in 1965 stopte, 
had ik voldoende kapitaal om een bedrijf te 
beginnen." 

Meteen is de wereld geschetst waarin 
Lomme Driessens maksimaal gedijde. We 
begrijpen dat de man zich ergert aan de 
teruggedrongen rol van de sportbestuurders 
van vandaag. Er zal natuurlijk nog wel ge
praat en een en ander geregeld worden 
maar zeker op kleinere schaal. 

Door het FICP-puntensisteem is de ruimte 
versmald voor alles en iedereen overheer
sende kopmannen. Er moeten altijd en 
overal punten gesprokkeld worden. Eén 
kopman kan daartoe niet volstaan. De ge-
zags- en belangenverhoudingen werden ge
wijzigd. Mede daardoor mogen de kampioe
nen van toen niet vergeleken worden met 
de kampioenen van vandaag. 

De kontekst waarin zij zichzelf moesten 
en moeten bewijzen is niet meer dezelfde. 
De sport is daar niet slechter bij gevaren. 
De gedoodverfde knechten zijn uit het pelo
ton verdwenen. 

Fiandrien 
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SPORT 

VOOR SPEK EN BONEN 
Fondriest in de Waalse Pijl en Rolf Soren-

sen in Luik-Bastenaken-Luik. Niet dat we een 
landgenoot op het podium hadden verwacht 
maar toch. Voor meer dan spek en bonen 
reden de onzen weer niet mee m de Ardeen-
se klassiekers. In de Doyenne was het eigen
lijk hemeltergend. Eén man in de kopgroep. 
De oude Jan Nevens die in zijn nadagen van 
zijn loopbaan het zelfvertrouwen heeft gevon
den om zijn aanleg en beroepsernst eindelijk 
te doen renderen en daarmee is het ganse 
verhaal verteld. In volle finale vormde zich 
een achtervolgersgroep van tien. Niets dan 
Italianen en een paar Nederlanders. Een 
mens geloofde zijn eigen ogen niet. 

DE STERKSTE 
Het was nochtans „Belgisch" weer. Koude, 

regen, wind. Naast Nevens, die tot in de 
laatste meters een rol opeiste, kwam ook 
Johan Museeuw kort in beeld. Kort. Want 
toen de beslissende klappen werden uitge
deeld hield de winnaar van de Ronde van 
Vlaanderen het voor gezien. We zijn niet rijk. 
Het is beter ons geen illusies te maken. 

De Ardeense klassiekers mochten anders 
gezien worden. In de Waalse Pijl bewees 
Maurizio Fondriest dat hij de sterkste koereur 
van het klassieke voorseizoen is geweest. Hij 
won met grote overmacht. Hij viel aan en liep 
nog verder uit op zijn achtervolgers. De grote 
belofte van het WK in Ronse is inderdaad een 
kampioen van de eerste rij geworden. Ook in 
Luik-Bastenaken-Luik nam hij zijn verant
woordelijkheid op. Hij reed in de vuurlijn. Hij 
werd derde. Achter Sorensen en Rominger. 
Fondriest is een spontaan en openhartig 
kampioen die er geen doekjes rond windt. In 
Italië aanziet men hem voor een halve buiten
lander. 

In de Doyenne werden traditiegetrouw ook 
de eerste aanwijzingen gegeven omtrent de 
aankomende zomer. Indurain en Chiapucci 
lieten zich zien. Kort weliswaar en niet altijd 
overtuigend maar toch. Ze zijn aan het groei
en. Allebei. Zoveel is duidelijk. Breukink was 
er ook. Zuelle. Veel Italianen. Die hebben een 
echte top en een brede onderbouw. In weinig 
jaren hebben ze op het schiereiland veel 
bereikt. 

FATAAL 
In de rand van het koersgebeuren was er m 

de voorbije dagen ook veel te doen omtrent 
de organisatie van de Waalse klassiekers. De 
Pesant Club Liégeois, de aloude wedstrijd
sorganisator, wordt momenteel gesteund of 
beter nog gestuurd door de Société du Tour 
de France. Leblanc en zijn vriendjes leggen 
stilaan hun greep op de belangrijkste interna

tionale wedstrijden. In eigen land zijn ze al 
heer en meester. De Tour, Parijs-Roubaix, 
Parijs-Tours en de koersen van tweede garni
tuur. Organiseren is een bedrijf op zichzelf 
geworden waar tientallen mensen een gans 
jaar mee zoet worden gehouden. Het „Bel
gisch" dilettantisme is de Pesant Club fataal 
geworden. Eind jaren tachtig liep de organi
satie almaar vaker uit de hand. Valpartijen, 
misverstanden, slechte afspraken. Er werden 
boetes uitgedeeld door de UCI. De sponsors 
haakten graag af. Het hele handeltje werd 
deficitair. Het viel niet meer te redden en de 
Walen waren maar al te gelukkig toen de 
Société de reddende hand (vol geld en 
organisatorische know how) uitstak. Eerst 
gingen ze de oudste van al de klassiekers 
kontroleren, daar hebben ze nu de Waalse 
Pijl aan toegevoegd. Het heet dat Parijs nog 

altijd geld toesteekt aan de Ardeense top-
koersen maar dat daar over een paar jaren 
zeker verandehng zal in komen. Het tegen
overgestelde zou ons inderdaad verbazen. 
De koopmanskunst van de organisatoren van 
de Tour kennende... 

Blijft natuurlijk de vraag of de Franse 
„profs" (hier te begrijpen als bekwame za
kenlui), want dat zijn ze natuurlijk, de wieler
sport organisatorisch willen proberen kontro
leren. Bij elke gelegenheid beweren ze het 
tegendeel. Maar dit betekent niets natuurlijk. 
Ook in de snel evoluerende wielersport zien 
de multinationals hun kans schoon. 

Waarom zou de Société zijn veroverings
tocht plots stoppen. Bedrijven zonder groei 
verliezen nu eenmaal terrein. Zodus. 

Johan Museeuw won de Ronde van Vlaanderen. Maar in Luik-Bastenaken-Luik 
en de Waaise Pijl speelden de Vlamingen, op veteraan Jan Nevens na, geen rol 
van betekenis. (,„,„ , , ^ ) 
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TELEVISIE 

T V 1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale, repor
tagemag 12 30 Affiche, kuituur, 15 00 Andnow for 
somethmg completely different, film 16 30 Premiere 
Film & Video, filmnieuws, 17 00 Kelly, jeugdserie, 17 25 
Sleutel, jeugd-aktua, 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Gered door de bel, 
komische serie, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, Land 
van Herve en Charente Maritime, 19 20 Joker- en lotto
trekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans II, komische serie 
20 30 Mensen zoals wij, 1ste deel TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Mensen zoals wij, 2de deel TV-film 

T V 2 

12 00 Kinder-atelier 
14 45 Amstel Gold Race, wielrennen 
20 30 Ti]d voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel: Portret, Sergei Prokofiev 
22 00 Vuurvogel: Het Orkest, In de Far West 

VTM 
13 00 Nieuws; 13 20 Tonka, film 15 00 Davy Crockett, 
king of the wild frontier, film, 16 25 Super Nintendo; 
16 30 The real ghostbusters, tekenfilm, 16 55 Super 
Nintendo; 17 00 Super 50; 17 50 Super Nintendo; 
18 00 Nieuws 18 05 Zorro, avonturenserie, 18 30 Jun-
gleboek, gezinsserie 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 CO Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Things change, film 
23 20 Nieuws 
23 45 VTM Sport 
23 55 Nightmare at Bitter Creeck, film 

Ned. 1 
08 00 Alles kits, kinderprogr , 1 5 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 05 Kwispelen, reeks over honden, 16 32 
Natuurlijk Nederlands, natuurprogr , 16 46 Heb ik Iets 
gemist ?, hoogtepunten ,17 14 Forza TV, jongerenmag , 
17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat tanden 
poetsen, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Ko de boswach
ter; 19 00 De uitdaging, tema tremen, 20 00 Nieuws. 
20 25 Short circuit 2, film 
22 17 Fawlty Towers, komische sene 
23 00 Karel, praatshow 
23 50 Gunbus, film 
01 18 Nieuws 

Ned. 2 

lOOOTeleac; 13 00 Nieuws, 15 35 Blinde hartstocht, 
serie, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kindermag, 16 50 
B.O.O.S., jeugdmag , 17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 
18 20 Outfit, modemag 18 50 Step by step, komische 
sene, 19 20 Melrose Place, serie, 
2010 Het Grootste Blad-Feest, feestprogr 
21 50 Meimaand Filmmaand, vooruitblik 
22 00 Zaterdagavondcafé, komische sene 
22 30 Casino Royale, spelshow 
22 55 Emotions, erofische reeks 
23 30 Countdown late. Bon Jovi 
00 10 In Concert: Bruce Springsteen, koncert 
01 40 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 14 30 Amstel Gold Race, wielrennen, 
17 40 Land van ooit, jeugdserie, 18 00 Nieuws; 18 20 
Vroege vogels, natuurmag , 1 8 52 Lingo, woordspel, 
19 20 Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 47 
Oppassen!, komische serie 
2015 Het Oude Noorden, dramaserie 
20 43 Sonja, praatshow 
21 31 Per sekonde wijzer, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 20 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag 
23 55 Museumschatten 
00 00 Nieuws 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmiddag, 13 25 
Roep van de wildernis, tekenfilm, 14 30 Wildernis 
Edge, jeugdsene, 15 00 Jonge veearts, gezinssene, 
16 00 TV 1 Top 30 ,16 301 voor iedereen, familieprogr , 
17 30 Verliefd voor twee, jeugdfilm, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische serie, 
18 35 Om de tuin, tuininfo, 19 00 The Cosby Show, 
komische serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 De kampioenen, komische sene 
21 10 The producers, film 
22 35 Vandaag 
22 55 Ziggurat, kunstprogr 

T V 2 

14 00 GP F1 van San Marino, autorennen 

VTM 

08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons, 
09 40 Scattergones, telefoonspel 09 45 Schuif af, kin
derprogr , 1 0 40 Pictionary, telefoonspel, 10 45 Zon-
dag-Josdag, live-magazine, 13 00 Nieuws; 13 20 Star, 
filmmag ,14 00 Hardcastle & McCormick, misdaadse
ne, 14 50 Clip Club; 15 00 In search of the castaways, 
film, 16 45 Empty nest, komische serie, 17 05 Star trek, 
the next generation, serie, 17 50 VTM-sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 De kinderakademie, showprogr ,19 00 
Nieuws; 19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Studio Gaga, spelprogr 
20 40 De ware vrienden, famihesene 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 25 Wies Anders, Luke Waltler jr 
23 20 Nieuws 
23 45 Tussen de lijnen, sportmag 

Ned. 1 

10 30 Eucharistieviering; 11 56 lOS Magazine; 15 53 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kerkdienst; 17 05 Ge
speelde levens, aktnces vertellen, 17 35 Schilderijen 
van een tentoonstelling, kortfilm, 18 15 Sesamstraat, 
auto's, spiegels, 18 30 NIjntje, tekenfilmserie, 18 38 1 
for U, jonge televisiemakers, 19 03 Family dog, teken 
filmserie, 19 30 Flipper, kinderserie, 20 00 Nieuws. 
2015 In de hoofdrol, bekende Nederlander 
21 22 Brandpunt, aktualiteiten 
22 01 Ruth Renden Mysteries, misdaadsene 
22 55 Van God verlaten, dok 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws 11 30 TV Sport; 13 00 
Omrop Fryslan; 13 30 Oom Hedidouane, kinderprogr , 
13 35 Najib, praatprogr 14 15 Aktuel, Turkse aktualitei-
ten, 14 45 Het allochtoon video-circult migranten en 
medicijnen 16 00 Nieuws; 16 05 De opkomst van het 
Verre Oosten, teleac, 1610 Portugees voor beginners, 
teleac, 16 40 Klussen in huis, teleac, 17 20 Blinde 
hartstocht, sene 17 40 Knoop in je zakdoek, teleac 
18 00 Nieuws 18 08 The A-team, aktieserie 18 58 
Candid camera, verborgen kamera 19 18 TV-dokter, 
19 20 Konsument en milieu, teleac, 19 33 De natuur-
gids, teleac 
19 55 An inconvenient women, dramaserie 
21 30 Kind in twee werelden, dok 
22 30 Varen, teleac 
23 00 Effektief besturen, teleac 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterarerk, kinderprogr , 11 00 Reiziger m 
muziek; 12 00 Het Capitool; 12 46 De VARA-Matinee; 
18 00 Nieuws; 18 05 Socutera 1810 Studio Italia; 
18 35 Socutera, de Nederlandse Hartstichting, 18 45 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
2015 Lopende zaken, benchtgeving 
20 51 About face, sene 
21 21 Prima vista, muifi mediamag 
22 26 Langer gang, film 

T V 1 ; , . ,^,; » , V 

14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 1415 Huisje 
boompje beestje, schooltelevisie, 14 30 Klassieke me-
chanika, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, westernse
rie, 17 30 David de kabouter, sene, 17 55 Tik tak ; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 
Top score, spelprogr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mede
delingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns euh, spelprogr 
20 40 The Raven, aktiesene 
21 30 Alle 5, wetensch mag 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

T V 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Prentenboeken/Huisje Boompje 
Beestje, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 
19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Bijdehand, hobbymag 
21 30 Nieuws 
22 00 The howling, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling, 13 50 
Cheers, komische sene ,1415 The power, the passion, 
serie, 15 05 A country practice, dokterssene, 15 30 
Capital News, serie 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 16 55 Tekenfilm, 17 05 Happy Days, sene, 
17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 1 9 00 
Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 De kotmadam, komische sene 
21 00 Melrose Place, serie 
21 55 Telefacts, Aufisme 
22 40 Nieuws 
23 05 The Cowra Breakout, serie 
23 55 VTM-Sport 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Avro's Service 
Salon, middagmag , 17 02 Heb ik Iets gemist?, terug
blik, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
kleren, 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 18 59 
Roseanne, komische serie, 19 28 Blik op de weg, 
verkeersmag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Holidayshow, spelshow 
21 24 Hier en nu, aktualiteilen 
22 05 Ha, die pa I, komische sene 
22 35 Een spooktocht door oorlogsgebied, dok 
23 14 Hercule Polrot, serie 
00 03 Miniatuur 
00 09 Nieuws 

Ned. 2 
18 20 Stuntmasters, mag , 1 9 04 Special adventure, 
reisverslagen, 19 44 Krabbé, jongerenmag 
20 27 De Hartweek TV-Kwis, spelprogr 
21 27 Vocaal centraal. Koos Alberts 
22 08 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 40 Ingang Oost, dok serie 
2310 De wereld rond reizen, dag-en weekendrekrealie 
23 15 De TV-tandarts, tips 
23 18 Fifty fifty, praatshow 
00 08 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 00 Nieuws; 
16 05 Lopende zaken; 16 36 Prima vista, mediamag , 
17 37 Meneer Rommel, jeugdsene, 17 52 Buurman en 
buurman; 18 00 Nieuws; 18 19 Wonder Years, komi
sche sene 18 47 Open deur tv, mag , 19 05 Afboeken, 
scheurleer en oesterseks, sene, 19 40 TV-nomaden, 
jongerenmag 
2015 In mijn vaders huis, praatprogr 
21 11 Lolapaloeza, vrijzinnig progr 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duidingsprogr 
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TELEVISIE 

T V 1 

14.00 Milieuleer, schooltelevisie; 14.30 TV Tam Tam, 
schooltelevisie; 17.00 Grensstad, westernserie; 17.30 
Snuffel, kleutermag.; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 
18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Top score, 
woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 De drie wijzen, spelprogr. 
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 

T V 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 
19.30 Het Capltool, serie; 19.53 Benny HUI, kolder. 
20.00 Om de tuin, tuintips 
20.30 Kijk uit I, verkeerstips 
20.35 China: een lange weg door een oud land, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Geweld rond het veld, film 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 14.05 
Earthflle, dok.; 14.15 The power, the passion, serie; 
15.05 A country practice, doktersserie; 15.30 Capital 
News, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club; 16.55 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, spel 
20.30 Bompa, serie 
21.00 The Flying Doctors, serie 
21.50 The Strauss Dynasty, serie 
22.50 Nieuws 
23.20 Northern exposure, serie 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 AVRO's Service 
Salon, middagmag.; 17.16 Avro'ssportspecials: Magie 
ball; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, 
brillen; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 18.58 
De hoogste versnelling, automag.; 19.29 Growing 
Pains, serie; 20.00 Nieuws. 
20.25 De brug, dramaserie 
21.17 Avro Televizier, aktualiteiten 
21.56 Birds of a feather, komische serie 
22.31 Rondom TIen, praatprogr. 
23.20 Cheers, komische serie 
23.43 Kwispelen, serie over honden 
00.08 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 15.35 Blinde hartstocht, serie; 16.00 
Nieuws; 16.10 Samson, kinderprogr.; 16.50 Voyager, 
Everest: van de zee naar de lop; 17.20 Countdown, 
popmag.; 17.45 Van Inkel's cholse, popnieuws; 18.00 
Nieuws; 18.20 De heilige koe, automag.; 18.50 Empty 
nest, komische serie; 19.15 Film & Video, filmmag. 
19.45 Married with children, serie 
20.15 Ail you need is love, koppelspelprogr. 
21.25 Die 2 : Nieuwe koelen, satire 
21.55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.30 Overzicht Meimaand Fllmmaand 
22.40 WIseguy, aktieserie 
23.25 Reklame en promotie, teleac 
23.55 Snooker met Dennis Taylor, teleac 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18.00 Nieuws; 
18.20 Gekleurd verleden, de geschiedenis van Surina
me, dok.; 18.55 Ungo, woordspel; 19.23 Van gewest tot 
gewest, regionaal nieuws. 
19.56 Langs de kant van de weg, dramaserie 
20.32 Koninginnedagkoncert, koncert 
21.25 Raab voor z'n Raab, serie 
22.00 Nieuws 

TV1 

14.30 De kinderen van het eiland, jeugdfilm; 16.30 
Samson, kinderprogramma; 17.30 Postbus X, jeugdse-
rie; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 Top Score, woordspel; 
19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws! 
20.00 Married with children, komische reeks 
20.25 Derrick, misdaadserie 
21.25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21.55 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22.30 Vandaag 
22.55 Wereldoorlog il, dok. serie 

T V 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Personal Upgrade, reeks over 
komputers; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 Benny HUI 
kolder. 
20.00 Sportavond 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 Super 50, hits; 14.15 Mighty 
Mouse and Friends; 14.20 Woensdagmiddagcar
toons ; 15.30 Capital News, serie; 16.20 Santa Barbara 
serie; 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, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Baywatch, serie 
21.25 Sharing Richard, TV-film 
23.00 Nieuws 
23.25 Hiil Street blues, politieserie 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro's Service 
Salon, middagmag.; 17.0210 jaar Weg van de snelweg 
jubileumuitgave; 17.27 Happy Holiday, 17 45 Bogglei 
woordspel; 18.15 Sesamstraat, fiumeur; 18.30 Jeugd
joernaal; 18.40 Hef klokhuis; 18.58 PS De ruimte, 
jongerenmag.; 19.30 Gezicht van Nederland, Soest' 
19.51 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Father, film 
22.17 Megabrein, kenniskwis 
22.55 Jlrl Trnka, de mens en zijn werk, dok 
23.29 Dertigers, serie 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.07 Het kleine huls op 
de prairie, gezinsserie; 16.58 Kinderkrant; 17.22 Peter, 
sketch; 17.30 Tijdsein!, aktualiteiten; 18.00 Nieuws; 
18.18 ik weet het beter, spelprogr.; 18.46 Dolfljnverha-
len, natuurserie; 19.14 Highlight: Suzan Ashton, mu-
ziekspecial; 19.42 De stelling, diskussieprogr 
20.22 Politieke partijen 
20.30 Engeland-Nederland, voetbal 
22.55 Tijdsein, aktualiteiten 
23.25 Nieuws 
23.35 Studio sport 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 17.38 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmserie; 18.00 Nieuws; 18.17 Terug naar 
de natuur, komische serie; 18.50 LIngo, woordspel' 
19.20 Gentleman oplichters, dramaserie. 
20.17 Twee voor twaalf, kwisprogr. 
21.00 Blauwdruk - Heiligschennis, dok. 
21.25 Onderstroom, mag. 
21.50 Now, dok. over de VS 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23.00 Den Haag Vandaag 
23.21 Law and order, misdaadserie 
00 06 Museumschatten 
00.16 Nieuws 

TV1 

14.00 Prentenboeken, schooltelevisie; 14.15 Huisje 
boompje beestje, schooltelevisie; 14.30 Klassieke me-
chanika, schooltelevisie; 17.00 Grensstad, westernse
rie; 17.30 Saartje en Sander, aniematieserie; 17.40 
Kinderen van Waterland, jeugdserie; 17.55 Tik Tak; 
18.00 Nieuws; 18,10 Mooi en meedogenloos, serie; 
18.35 Top Score, woordspel; 19.00 Buren, serie; 19.25 
Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 De huisdokter, serie 
20.45 Matlock, advokatenserie 
21.30 Panorama, aktualiteiten 
22.30 Vandaag 

22.55 Uitzending door derden 

23.15 Personal Upgrade, reeks over komputers 

T V 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Nieuws uit de natuur, schooltelevi
sie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 Benny Hiil, kolder. 
20.00 Couleur Locale, reportages 
20.30 Tekens: Londen, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Première Film- en Video, filmnieuws 
22.30 The reflecting skin, film 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 14.10 
Earthflle, dok.; 14.15 The power, the passion, serie; 
15.05 A country practice, doktersserie; 15.30 Capital 
News, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.40 Clip 
Club; 16.55 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, spelprogr. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Tien om te zien, show 
21.30 Rescue 911, reddingsoperaties 
22.00 Hunter, misdaadserie 
22.50 Nieuws 
23.15 The Young Riders, westernserie 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro Service Sa
lon; 17.02 Op zoek, show met Jos Brink; 17.45 Boggle, 
woordspel; 18.15 Sesamstraat, erop/erdoor; 18.30 
Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 18.58 The pink 
panther, tekenfilm; 19.05 Ja, natuurlijk, natuurprogr.• 
20.00 Nieuws. 
20.25 Murder, she wrote, serie 
21.16 Kenmerk, aktualiteiten 
21.52 Thema-avond: Ouderen 

Ned. 2 

10.00 Vrouw zijn; 10.50 Nederland zingt, koorzang; 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.08 De familie Robin
son, tekenfilmserie; 16.32 ik ben Benjamin Ben, sene; 
17.05 Skippy, jeugdserie; 17.30 Tijdsein I, aktualiteiten; 
18.00 Nieuws; 18.19 Ik weet het beter, spelprogr.; 18.47 
Black Beauty, jeugdserie; 19.11 Hobby TV, vrijetijds-
mag.; 19.38 Overal en nergens, surfspeciai; 20.08 
Peter, sketches. 
20.16 Rondom de Noordpool, dok. 
21.05 Bamboe in de winter, dok. 
21.43 Multiple choice, kwis 
22.26 Dagboek uit Warschau, dok 
22.55 882882, praatprogr. 
23.25 Ued 
23.28 Frans voor bedrijf en kommunikatie, teleac 
23.58 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 17.30 Schoolse 
zaken; 18.00 Nieuws; 18.17 The Ed Sullivan show, 
kompilatieserie; 18.45 LIngo, woordspel; 19.12 12 ste
den, 13 ongelukken, serie. 
19.45 Casualty, ziekenhuisserie 
20.39 De verleiding, over reklame 
21.30 Mad about you, komische serie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
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EEN FILM PER DAG 

TV 1 i if iHS -, 

14.00 Mllieuleer, schooltelevisie; 14.30 TV Tarn Tarn, 
schooltelevisie; 17.00 Grensstad, westernserie; 17.30 
Prins Vailanl, tel<entilmserie; 17.55 Tik tal<; 18.00 
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 
Top Score; 19 03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Prinsheeriijit in Bei Air, serie 
20.30 Tartulo, spelshow 
21.45 Het testament, komische serie 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, serie 

T V 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, schooltele
visie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 Benny Hill, 
kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, Neerpelt en Graubun-
den (Zwitserland) 
20 40 Erger dan liefde, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanljod 
22.20 De wording van Europa, dok. serie 

VTM 

13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, spelprogr.; 14.05 
Earthfile, dok.; 14.15 Empty nest, serie; 14.40 The cops 
and Robin, TV-film; 16 20 Santa Barbara, serie; 16.45 
Clip Club; 17.00 Tekenfilm; 17.05 Happy days, serie; 
17.35 Home and away, serie; 18.00 Nieuws, 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19.30 Familie, serie. 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21.30 Amazon women on the moon, film 
23.00 Nieuws 
23.30 Star, filmmag. 
00.15 Diamonds, detektivesene 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16.09 Heb ik iets ge
mist?, hoogtepunten; 16.53 Young Riders, westernse
rie ; 17.45 Boggle, woordspel; 1815 Sesamstraat, feest, 
18.30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 18.58 Vrij
dagavond vroeg... Van Willlgenburg; 19.31 Industrieel 
erfgoed: de mijnindustrie, dok. serie; 20.00 Nieuws 
20 25 Op zoek, praatprogr 
21.22 Reporter, aktualiteiten 
21 58 The house of Elioft, dramaserie 
22.53 Vergeten, een nare geschiedenis, dok. Cambodja 
23.40 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, serie; 16.00 
Nieuws; 16 05 The bliss of mrs. Blossom, f i lm, 17 35 
BZN, popspecial, 17.45 Aktie, EHBO-brandwonden; 
18.00 Nieuws; 18.20 Dingbats, knptogramspel; 18 52 
Dierenmanieren, dierenmag.; 19.27 De leukeste thuis, 
homevideo's. 
20 01 Allo Allo, komische serie 
20 36 Bananasplit, verborgen kamera 
21 20 Crime time, misdaadmag. 
21 59 Dat willen we even kwijt, column 
22.10 Per wanneer kunt u beginnen?, sollicitatiespel 
23.04 Jansen slaat door, satire 
23.17 In de schaduw van de overwinning, film 
01.05 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws, 09.45 Koninginnedag 1993; 18 00 
Nieuws; 18.15 All along th watchtower, serie portretten, 
18.45 Politieke partijen; 18.55 Lingo, woordspel; 19 23 
Tom en Herrie, muziekprogr. 
19.58 De Toverberg, miniserie 
21.50 Intermezzo, 100 jaar Carnegie Hall 
22.00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA 
23.01 Cucumber Salad, dok. 
23.46 Nieuws 

t l 
| l | ' f 1 | « 

The Producers, de eerste grote film van Mei Brooks, is een uitbundige 
parodie op Broadway-toestanden. Zondag 25 april op TV 1 , om 21u.10. 

ZATERDAG 24 APRIL 

SHORT CIRCUIT 
Een aardige robot wordt door de blik

sem getroffen en begint een eigengereid 
leven te leiden. Een leuke film van John 
Badham (1986) met Ally Sheedy en Steve 
Guttenberg. (Ned. 1, om 20u.25) 

ZONDAG 25 APRIL 

THE PRODUCERS 
Max Bialstock, ooit de Koning van 

iSroadway genoemd, hoort van zijn boek
houder dat er ook met slechte produkties 
heel wat geld te verdienen valt. En daar 
gaat hij. Amerikaanse komische film van 
en met Mei Brooks uit 1967. (TV 1, om 
21U.10) 

MAANDAG 26 APRIL 

DE NACHT VAN 
DE WEERWOLF 

Een TV-verslaggeefster gaat in terapie 
om te herstellen van een seksueel trau
ma. De aanwezigen in dat medisch cen
trum blijken allen weerwolven te zijn. Een 
hippe Amerikaanse hon-orfilm van Joe 
Dante (1980) met Dee Wallace. Oe trans
formatiescènes zijn bijzonder geslaagd! 
(TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 27 APRIL 

GEWELD ROND 

wen op brutale wijze afslacht. Hij ontdekt 
een verband met de ovenwinningen van 
een honkbalploeg... (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 28 APRIL 

DE PARA'S 
TE KOLWEZ 

In 1978 worden Europeanen in Shaba 
gegijzeld. Vanuit Kinshasa, Parijs en 
Brussel worden reddingsakties op het 
getouw gezet. Raoul Coutard maakte een 
jaar na de gebeurtenissen deze film die 
politiek erg voorzichtig blijft en daardoor 
te wensen overlaat. (RTL-TVi, om 
21U.15) 

DONDERDAG 29 APRIL 

THE REFLECTING 
SKIN 

Veelbelovende debuutfilm van Philip 
Ridley (1990) over een 7-jarige knaap die 
er op een tragische manier voor zorgt dat 
een echte moordenaar vrijuit gaat. Een 
film vol zwarte humor. Met Lindsay Dun
can en Viggo Mortensen. (TV 2, om 
22U.30) 
VRIJDAG 30 APRIL 

FERRIS BUELLER'S 
DAY OFF 

HET VELD 
Amerik. triller (1989) met Roy Scheider, 

Karen Young en Lane Smith. Politiedetek-
tive Mike Seaver moet een seriemoorde
naar ontmaskeren die mooi blonde vrou-

Een eigenzinnige tiener spijbelt van 
school en beleeft een dag vol gekke 
avonturen. Deze film van John Hughes 
(1986) begint met enkele leuke grappen 
over het schoolleven, maar verzandt dan 
in een reeks zwaanwichtige zelfbeschou
wingen. Met Matthew Broderick en Alan 
Ruck. (VTM, om 21u.30) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 175 
HORIZONTAAL 

4 Weten hoe je 't krijt van 't bord kunt 
verwijderen (8) 

6 Minuten, uren, ja zelfs dagen kwijtraken 
(10) 

9 Heeft ook met de neus blijk gegeven van 
verdnet (10) 

10 't Geheel van iemands natuurlijke eigen
schappen (4) 

12 Aanzienlijk geldelijk verlies kan tot de 
galg leiden (5) 

13 Financiële instellingen waarover een ne
vel hangt (10) 

16 Er komen twee doeken aan te pas om 
een glansrijke zege te bejubelen (3,4, 2, 
6) 

17 Een lange wachttijd is nodig om dit 
gewicht te halen (3) 

18 Die wordt afgelost door de vooravond (6) 

VERTIKAAL 

11 
14 

15 

Kokend van woede (7) 
Deze machine levert in hoog tempo be
drukt papier af (8) 
Heeft een andere richting gekozen (6) 
Diefachtig hemellichaam' (10) 
Je plaats van bestemming bereiken met 
voldoende geld op zak (8) 
Met je handen de kans grijpen om voor 
een afgesproken prijs een werk te ver
richten (8) 
Deze vorm van huiveren wordt door 
boeken en films aangemoedigd (9) 
Halt, met doorlopen i (3) 
Er schijnt wat te waaien binnen de rege
ring (6) 
Bakruimte (4) 

OPLOSSING OPGAVE 173 
Horizontaal:5 boterbloem,6 inruilau
to, 7 wedstrijdbeker, 10 genie, 11 
mysterie, 13gelei, 14 naad, 15 VDB, 
16 botsauto 

Vertikaal: 1 eter, 2 breipnemen, 3 
klaarde, 4 vertrekken, 5 buitengoed, 
8 sonnet, 9 regenboog, 12 Sparta, 
14 nabij, 15 vuur 

Mark Van De Walle uit de Lostraat 18 
in 9880 Aalter wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 173 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 175, ten 
laatste maandag 3 mei op de redak-
tie: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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18 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„MERCKX KRIJGT MONUMENT", 
las Ahasverus 
Euh, in Stokeu, euh... 

In Diksmuide gaat het leven 
z'n Dodengangetje 

Religieuze sekten zijn weer 
brandend aktueel 

Walen plegen meer zelfmoord: 
Wat ze zelf doen, doen ze beter! 

Polen vergast Joden 
op gettoherdenking 

Ö zal voor ons geen kommissies 
meer doen 

SP wordt nu ook beweging 
Opnieuw rode turnkringen? 

Sekteleden komen om in brand 
Heli's angels? 

Vader van Simon Templar overleden 
O when The Saint goes marchin' in... 

Bende Haemers, dure 
gevangen vogels 

Nadenker: 
Decibellen blazen 
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BIOS 

DE BESTE KOMEN VAN AMERIKA 
Istvan Szabo is een naam met enkele 

kapjes en hoedjes, die wijzen op de Hongaar
se afkomst van de drager ervan. Hij startte 
zijn loopbaan in de jaren zestig, met kleine, 
intieme films die steeds de menselijke relaties 
tot ondenwerp hadden. Het was de met een 
Oscar bekroonde Mephisto die hem wereld
roem bracht en die de ster Klaus Maria 
Brandauer reveleerde. Volgens velen sloeg 
Szabo de bal mis met Meeting Venus, waarin 
hij Glenn Close liet opdraven, volgens mij 
niet. En nu wordt eindelijk Edes Emma, 
Draga Böbe - Bazlatok, Aktok uitgebracht, 
wat letterlijk vertaald wil zeggen: Lieve 
Emma, liefste Böbe, sketcties, naakten. 

TWEE VROUWEN 
Emma (een uitstekende rol voor de Neder

landse aktrice Johanna ter Steege), die wordt 
gedubt door de Hongaarse topaktrice llkido 
Bansagi) en Böbe (Eniko Börcsök) zijn twee 
jonge ondenwijzeressen, die naar Boedapest 
komen, waar ze hopen een rijker leven te 
kunnen leiden. Een appartement kan er ech
ter niet af en ze delen een kamer in een 
armtierig logement nabij het vliegveld. De 
gevoelige Emma heeft een verhouding met 
chauvinist en direkteur (Peter Andorai) van de 
school, die getrouwd is en vader, en die niet 
van haar houdt, maar enkel op een avontuur
tje uit is. Böbe is zelfverzekerder en maakt er 
een spelletje van om buitenlanders op te 
pikken, en zich vervolgens te laten trakteren 
op een goeie maaltijd. 

Dit alles speelt in het post-kommunistisch 
Hongarije en het is duidelijk dat het Szabo 
aan het hart gaat en tegelijkertijd woest 
maakt, wat er in zijn vaderland gebeurt. 

Het naakt uit de titel is niet enkel terug te 
vinden in de diverse liefdesscènes, maar ook 
in de steeds weerkerende nachtmerrie van 
Emma, waarin ze naakt een diepe val maakt. 

Het schijnt dat er in Antwerpen een 
Centrum voor Beeldkultuur is geopend. 
Het heet Eldorado naar het schijnt. Ik 
heb het ook in de krant gelezen. De 
kulturele hoofdstad had echter iets te 
weinig kuituur opgebracht, om de leden 
van de Filmpersbond uit te nodigen. 
Onbelangrijk waarschijnlijk, het zal er 
misschien te kultureel geweest zijn, een 
te hoog niveau voor de zielepoten die in 
donkere zaaltjes hun brood verdienen. 

Nou, als ze bij een eventuele volgen
de uitnodiging geen verontschuldigin
gen bijvoegen, zul je hier dus weinig 
over de toekomstige werking van Eldo
rado lezen, dat is beloofd. 

VLINDERS 

Reservoir Dogs: doordrongen van ni

hilisme. 

De sketches wijzen op diverse leuke maar 
tegelijkertijd kritische anekdoten, waaronder 
de in hun blootje afgelegde auditie voor een 
figurantenrolletje in een film, de kroon spant. 
Een van de betere Hongaarse films waarvan 
we niet begrijpen dat hij zo lang ondenweg 
bleef, want hij was reeds vorig voorjaar in 
Berlijn. 

HONDEN 
Nog langer bleef Reservoir Dogs^an debu

tant Quentin Tarantino onderweg, want die 
kreeg zijn eerste vertoning op 21 januari vorig 
jaar op het Sundance Film Festival. Deze 
intens bloederige dramatische film over een 
groep gangsters, zal niet nalaten zijn toe
schouwers klappen te geven. Reeds vanaf de 
eerste scene, waarin acht kriminelen (op de 
hit van Madonna Like a virgin) ontmaagden 
en de daardoor venweven beelden van de 
acht die naar een overval trekken, weet de 
regisseur duidelijk te maken dat hij zijn vak 
heeft geleerd waar men van kinema houdt. 
Van de mislukte oven/al zien we nauwelijks 
enkele scènes, meestal venweven in flash
backs van de personages, die namen dragen 
als Mr. White (Han/el Keitel, schitterend). Mr. 
Orange (Tim Roth, sterk), Nice Guy Eddie 
(Chris Penn, sterk), Mr. Pink (Steve Buscemi, 
grandioos). Mr. Blonde (Michael Madsen, 
walgelijk goed). Mr. Brown, (Quentin Taranti
no, ook als akteur erg geslaagd). 

De dialogen liggen op het niveau van Wie is 
er bang van Virginia Woolf? 

Deze film is echter zo doordrongen van 
nihilisme dat het moeilijk valt om ervan te 
houden, je bent er echter wel van onder de 
indruk. 

Pittoresk Frankrijk levert het dorp met de 
twee dominante kastelen, voor de film La 
chasse aux papillens van de Georgische 
auteur-regisseur Otar losseliani. Een kasteel 
heeft een oude Russische dame als bewoon
ster, het andere wordt bevolkt door haar 
advokaat, diens zoon en zijn Afrikaanse 
vrouw. De advokaat geeft geleide bezoeken 
aan meestal Japanse toeristen. Oudje sterft 
en van overal komen venwanten aanrukken, 
hopend op een stukje taart. Maar losseliani 
heeft het anders voor en we zullen weldra 
weten of er weer een mooi stukje Europa in 
Japanse handen is overgegaan. 

Dit alles wordt op zo'n natuurlijke en dik
wijls humoristische manier gebracht dat hier 
niks op aan te merken valt, alleen is het tere 
ondenwerp veel te lang getrokken en zitten 
we dikwijls maar enkel tegen mooie plaatjes 
aan te kijken. 

EEN DOKTER IN 
DE ZEVENDE HEMEL 

Wanneer Urbanus zich in De Zevende 
Hemel bevindt, lopen er heel wat Vlamingen 
storm om hem daar te gaan bekijken. Een 
recensie die ervoor verwittigt dat deze film 
niet de film Is waarop iedereen zat te wach
ten, zou helemaal geen zin hebben. Daarom 
deze verlate beschouwing. Dit zou een goeie 
film kunnen geweest zijn in de handen van 
grootmeester Woody Allen, die overal net de 
voldoende dosering zou hebben gebruikt, 
want er is potentieel genoeg. Geen goeie film 
dus. 

Dr. Giggles is een gore, bloederige, her
senloze film, vol ziekelijke humor, met de 
beste make up-effekten die we de jongste tijd 
zagen en die de liefhebbers van het griezel
genre weer erg zal weten te plezieren. De erg 
sterke vertolking van Larry Drake als de 
krankzinnige dr. Even Rendell, die uit het 
gekkenhuis ontsnapt en terugkeert naar zijn 
dorp om er wraak te nemen op de mensen 
die zijn vader, eveneens een dokter, lynch
ten, blijf je bij, alleen al omwille van het 
sadisme dat hij uitstraalt. Goor Wham Ban 
Van Damme is beste om aan te kijken in 
Nowhere to run, alleen zijn fans vinden dat 
niet, want hij is te weinig Wham Bam en tracht 
te veel akteur te zijn. Forever Young met Mel 
Gibson is een tranerige draak, waar zelfs de 
EO moeite mee zou hebben. 

Willem Sneer 
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UIT DE REG O 

Voor het eerst sinds 1957 reed de wieler
klassieker Gent-Wevelgem opnieuw over 
Fransvlaams grondgebied, een goed idee 
van de inrichters om bij deze vroegere 
traditie weer aan te knopen. 
Fransvlaamse wielerliefhebbers waren er 
dan ook wat graag bij om hun vreugde met 
leeuwvlaggen uit te drukken I (foto weVaKo) 

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. 
Ervaringen en reakties hierop door Nelly 
Maes, senator en - schepen in Sint-
Nlklaas. 

12.30u: middagmaal 

Namiddag 
14u.: gesprek met vrouwelijke VU-mandataris-

sen rond de verkiezingen van 1994: Eu
ropese, provinciale en gemeenteraads
verkiezingen. 
Besluiten en resoluties. 

15.30U: 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 
Barrlkadenplein, tel.: 02/219.49.30. 

In tegenstelling met de mededeling in het 
Lawijtje kunnen de deelnemers ook ter plaats 
200 fr. betalen. Vooraf aanmelden voor de 
maaltijd is wel noodzakelijk, maar kan telefo
nisch bij Greet Sels (02/219.49.30). 

Hartelijk welkom aan elk VU-lid, maar warm 
aanbevolen aan alle VU-vrouwen! 

Tot zaterdag 24 april in Heusden-Zolder? 

VLAAMS MONUMENT 1993 
Johan Sauwens, Vlaams minister bevoegd voor 

IVIonumenten en Landschappen, zal in het kader 
van zijn beleid en ter gelegenheid van de Open 
Monumentendag 1993 een prijs toekennen aan een 
onlangs gerestaureerd, beschermd monument dat 
door zijn hergebruik als een hefboom fungeert voor 
zijn omgeving. 

Uiteraard worden enkele voonwaarden gesteld. 
Het moet gaan om een beschermd monument, het 
moet deskundig gerestaureerd zijn en een aktuele 
of eventueel nieuwe funktie bekleden. 

De jury wordt gevormd door leden van de centra
le kommissie van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse 
Gewest. Minister Johan sauwens zal uit de 5 gese-
lekteerden een winnaar bekend maken op de offi
ciële opening van de Open Monumentendag, op 12 
september 1993. 

De prijs is tweeledig en bestaat enerzijds uit een 
bedrag van 100.000 frank en anderzijds uit een 
simbool dat aan het winnende monument zal wor
den aangebracht. 

Komt uw monument voor deze prijs in aanmer
king, stuur dan voor 15 mei 1993 uw kandidatuur 
naar: 

Vlaams Monument 1993 
Bestuur Monumenten en Landschappen 
Zandstraal 3 
1000 Bnjssel 
Tel.: 02/209.27.36 
Fax.: 02/209.27.05 
Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van enkele 

foto's, vijf recent opgenomen diapositieven, een 
korte beschrijving van het monument, van de res
tauratie en van de betekenis die het monument 
thans heeft voor zijn omgeving. 

PRIESTER DAENSPRIJS1993 
Om de drie jaar schrijft het Priester 

Daensfonds een Priester Daensprijs uit 
voor ofwel een met gepubliceerd werk 
over de Daensistische Beweging en 
aanverwante stromingen, ofwel een 
maatschappelijk-sociaal projekt. 

De driejaarlijkse Priester Daensprijs 
wordt in 1993 uitgeschreven voor een 
maatschappelijk-sociaal projekt, waar
bij het gedachtengoed van de Daensis
tische beweging, zoals bepaald in de 
Daensistische GrondopvaWngen daad
werkelijk kan worden toegepast; de 
sociale ontvoogding in de geest van de 
Daensistische beweging beoogd wordt, 
en getracht wordt die te realiseren; het 
sisteem van de Sociale Zekerheid als 
een maatschappelijke verworvenheid 
verdedigd wordt. 

Een projekt - ook bestaande projek-
ten komen in aanmerking - kan inge
diend worden door een vereniging, in
stelling, groep of individu in Vlaanderen. 

Projekten voor volksontwikkeling, in

tegratie van gehandikapten, bejaarden, 
migranten, enz... , aktiviteiten bij de 
minstbedeelden (vierde wereld), eenza
men, werklozen, jeugdzorg, opbouw
werk, buurtanimatie, initiatieven gericht 
op behoud en verbetering van het stel
sel van de sociale zekerheid, alfabetise-
ringsprojekten, enz..., die in voornoem
de geest werken, komen in aanmerking. 

De deelnemers dienen een dossier in 
met: naam en statuut van de indie-
ner(s), doelstelling van het projekt, mo
tivering en verantwoording, de manier 
waarop het projekt gerealiseerd werd of 
zal worden. 

De dossiers moeten in drievoud voor 
30 april 1993 ingediend worden bij: 
Sekretariaat van het Priester Daens
fonds, p/a Stedelijk Museum Oud-Hos-
pitaal, Oude Vismarkt 13 te 9300 Aalst. 

De uitslag zal bekend gemaakt wor
den tijdens de Priester Daensdag in 
Aalst op 13 juni 1993. De prijs bedraagt 
SO.OOOfr. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
22 KORTRIJK: Informatieavond over Vlaams Bra 
bant Om 20u in de Oude Dekenij, bij St Maartens
kerk Spreker IS joernalistGuidoTastenhoye Inkom 
100 fr Org WB-Kortnjk 
22 DEERLIJK: Het Sint-Michielsakkoord gewikt 
en gewogen Om 20u in Schoolhuis, St Amandus-
straat Org VU-Deerli)k i s m VCLD 
26 KORTRIJK: Vormingsavond over politiek en de 
rol van de vrouw met Els Van Weert (Dosfel) en Rosa 
Lernout (VU-burgemeester Wen/ik) Trefcentrum 
West Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, om 
20u Org FW Kortri)k 
28 VEURNE: Seniorenakademie van de Westhoek 
D Draulans (Knack) spreekt over de huidige stand 
van de wetenschappen Bijdrage 100 fr Om 
14u 30 in zaal Zonnebloem, Zuidstraat (bij leperen-
brug) Org VWG-Veurne afd De Panne 

MEI 
1 ASSEBROEK: Jaarmis ter nagedachtenis van 
Joris Van Severen Om 15u in de St Pietersabdij 
van Steenbrugge 
2 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u30 verzamelen 
voor de missiefeestwandeling o I v Victor Steelant 
en Wilfried Lagae Org Wandelklub Vlaams Huis 
4 OOSTENDE: Debat Politieke Vernieuwing met 
Jan Loones (VU), Luk Martens (CVP), Johan Vande 
Lanotte (SP), Pierre Chevalier (VLD) Moderator 

Brecht Vermeulen Om 20u in de bovenzaal van 
New Atlantic (Vindiktivelaan, schuin over station) 
Org KVHV-Oostende 
5 IZEGEM: t Pandje (ingang Mentenhoekstraat om 
14u hobbyles o IV Andrea Verbeke Org FW-
Izegem 
8 IZEGEM: Voetbalmatch Vlaams Huis vs Batavia 
Van der Beken Org Voetbalklub Vlaams Huis 
8 lEPER: Bezoek aan Euro-tunnel met W l Vertrek 
om 8u 30 aan Hotel Ariane, Slachthuisstraat Deel
name 1 200 fr p p (inbegrepen busreis, fooi 
chauffeurs, inkom en rondrit Eurotunnel, volledig 
middagmaal) Inschrijven en info Jano Braem 
(057/20 24 68) en Kristien Devlieger (057/20 25 37) 
8 KORTRIJK: Kortrijk bezoekt Linkebeek en Dro-
genboos Vertrek om 8u 45 met autocar aan Station 
Kortrijk (einde standplaats bussen) Met o m be
zoek aan de Boeckmuseum en onWangst te Linke 
beek Deelname alles inbegr 1 lOOfr Inschrijven 
^ info J Ballegeer 056/22 35 07) Storten op rek 
460-0288901 75 van VU afd Kortrijk 
9 IZEGEM: Vlaams Huis vanaf lOu derde kaar
ting Org Kaartersklub De Vlaamse Vnenden 
11 IZEGEM: Plantijnzaal POB om 20u hobby
avond Org FW-lzegem 
17 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u Katrien Sey-
naeve over ,,Zuid-Afrika en de apartheid Org 
VWG-lzegem 

KORTRIJK BEZOEKT 
LINKEBEEK-DROGENBOS 

De Vlaamse Vrienden van Kortrijk bezoeken de 
faciliteitengemeenten Linkebeek en Drogenbos op 
zaterdag 8 mei a s 

De bus vertrekt om 8u 45 aan het station van 
Kortrijk (einde standplaats bussen) Geleid bezoek 
aan het Felix de Boeckmuseum te Drogenbos 
OnWangst met receptie in het gemeentehuis of 
kultureel centrum van Linkebeek De Moeli Uiteen
zetting over kijken en luisteren naar de Vlaming in 
de Vlaamse rand door Willy Sterckx, verantwoorde
lijke uitgever van het tijdschrift „De Zes' 

Om 12u 30 middagmaal, daarna wandeling in het 
Wijnbrondal en bezoek aan de brouwerij Geuze 
Oud Beersel te Beersel Rond 19u30 terug naar 
Kortrijk 

Bijdrage 1 100fr per persoon, door telefonische 
melding op nummer 056/22 35 07 van Joost Balle
geer en overschrijving op reknr 460-0288901-75 
van VU-Kortrijk 

VUJO GISTEL-KOEKELARE TEGEN 
INPLANTING AMBACHTELIJKE ZONE 

Naar aanleiding van de plannen van het schepen-
kollege om een bedrijvenzone in te planten langs de 
Abdijstraat laat VUJO Gistel Koekelare haar stem 
horen Ze deed dit reeds eerder met sukses tegen 
het vliegveld dat er zou komen op het grondgebied 
van Koekelare 

VUJO Gistel Koekelare is gekant tegen deze 
inplanting omwille van het verlies van vruchtbare 
landbouwgrond en een waardevol landschap met 
onder andere de kultuur-histonsch belangrijke Brit-
taniahoeve Die zal a h w worden weggedrukt door 
de bedrijvenzone en het beschermde landschap 
van Abdij Ten Putte dat aan waarde zal moeten 
inboeten 

VUJO Gistel-Koekelare twijfelt er aan of de beper 
king met betrekking tot milieu en geluidshinder wel 

zo beperkend zullen zijn als het schepenkollege laat 
uitschijnen En als het schepenkollege, naar eigen 
zeggen, al 25 aanvragen heeft waarom kiest het 
dan een terrein dat in oppervlakte alleen al met aan 
de noden kan voldoen' 

VUJO Gistel-Koekelare stelt zich dan ook de 
vraag of al deze offers gebracht moeten worden als 
er zelfs geen bijkomende tewerkstelling wordt ge 
kreeerd 

Om haar woorden kracht bij te zetten heeft VUJO 
al zowat 500 raamaffiches verdeeld onder de Gistel-
se bevolking en zullen protestborden worden ge
plaatst aan de invalswegen van Gistel Om deze en 
voorgaande akties te bekostigen was er de viervoet-
jesiuif_üD 12 april in zaal De Reisduif 

35 JAAR 11-JULIKOMITEE OOSTENDE 

RUBESKANTATE VAN PETER BENOIT WORDT 
HOOGTEPUNT OP KULTUREEL VLAAMS FEEST 

Het 35-)arig bestaan van het 11-Julikomitee Oost 
ende wordt op hoogstaande kulturele manier ge 
vierd in het Kursaal van Oostende Het grote gebeu 
ren heeft plaats op vrijdagavond 23 april om 20 30 
uur in de koncertzaal van het Kursaal met de reeds 
lang venwachte Rubenskantate van Peter Benoit 

De Muziekkapel van de Zeemacht o I v dirigent 
Peter Snellinckx brengt het werk van de Vlaamse 
toondichter Peter Benoit samen met met minder dan 
250 koorleden van de befaamde Ter Duinenkantorij, 

Tonadissimo Tonadiores en de jeugdkoren Muze
schuit en Tonada 

De toegang bedraagt 300 fr in voorverkoop bij de 
voorzitter van het 11 Julikomitee, Dnes De Keyset 
(tel 059/70 72 45) of 350 fr de avond zelf in het 
Kursaal van Oostende 

Het belooft een uiterst indrukwekkende muzikale 
avond te worden waarbij Vlaanderens roem en 
kuituur alle eer zullen worden aangedaan Beslist 
een aanrader voor kunstminnend Vlaanderen 

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

JAARMIS 
JORIS VAN SEVEREN 

De jaarmis 1993 ter nagedachtenis van Jons van 
Severen en z n lotgenoten gaat door op zaterdag 1 
mei om 15u in de kerk van de Sint Pietersabdij te 
Steenbrugge Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek 

Voorganger is e h abt mgr Anselm Hoste tenwijl 
e p Dirk Rapol instaat voor de homilie Het geheel 
wordt opgeluisterd door het Sint Lutgartkoor Na de 
h mis IS er mogelijkheid tot weerzien en kennisma 
king in het Parochiaal Centrum waar Paul Meeus 
een korte herdenkingsreden zal houden en er de 
figuur van Joris van Severen vanuit het perspektief 
van de jongeren in het wordende Europa zal belich 
ten 
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UIT DE REGIO 

APRIL 

23 TIELT-WINGE: VU-bal in Tilt-City, vanaf 20u.30. 
Met aanwezigheid van nationaal voorzitter Bert 
Anciaux. Kaarten: wl< 80 fr., deur 100 fr. 
27 HALLE: Info-avond: Geneesmiddelen: eerst 
bezinnen en dan pas beginnen. Om 10u. in lokaal 
VIAC, P. Van Ruycheveltstraat 2. Org.: Paj. Jonge
rencentrum. Info: 02/532.14.41. 
27 KORTENBERG: Hugo Schiltz over het Sint-
Michielsakkoord. Om 20u. In de Abdij van Korten-
berg. Org.: VU-Kortenberg. 

MEI 

I HEKELGEM: VU-eetmaal afdeling Hekelgem. 
Van 18 tot 22u. Ook op 2/5 van 11 tot 18u. In het 
Patronaat, Fosselstraat te Hekelgem. 
8 NEDER-OVER-HEEMBEEK: 1ste Kaas- en Wijn-
avond. Van 18 tot 23u. in zaal Familia, Frans 
Vekemansstraat 131, Neder-over-Heembeek. Org.: 
VU-Heembeek-Mutsaard-Haren. 
8 ETTERBEEK: Spagetti-Bolognesefeest, vanaf 

I I u .30 tot 19u. in feestzaal De Moriaan, Oudergem-
selaan 90, te Etterbeek. Ord.: VU-Brussel-Oost. 

RECHT OP WONEN IN 
VLEZENBEEK 

Op vrijdag 2 april j. l. organiseerde De Vrede uit 
Vlezenbeek een debat over ,,Wonen in eigen 
streek". Het, door Daan Vervaet ingediende voor
stel van woonruimtedekreet stond uiteraard centraal 
in dit debat. Dit uiterst leerrijke en naar het einde toe 
geanimeerde debat werd gevoerd tussen Etienne 
Van Vaerenbergh, Marcel Debroyer, een planoloog 
en de verantwoordelijke schepen van Sint-Pieters-
Leeuw. 

Geïnspireerd door de Nederlandse woonruimte-
wet verdedigde volksvertegenwoordiger Van Vae
renbergh zijn voorstel als een marktkorrigerend 
mekanisme om het eigen karakter van de Vlaams
brabantse dorpen te kunnen handhaven. De panel
leden bouwden verder op dit voorstel, of ontkracht
ten het - zoals de planoloog - door een aantal 
myten uit de wereld te helpen. Niet dat dit zomaar 
lukte. 

DEBAT 

Zo zou de taalkwestie in de spekulatieve druk 
slechts sekundair zijn en is het uitdeinen van 
grootstad Brussel de doodnormaalste zaak. De VU-
woordvoerders dienden hem van antwoord door te 
blijven wijzen op de plaatselijke realiteit. Tijdens het 
debat werden interessante instrumenten voor 
grond- en woningbeleid aangehaald. Zo bewees 
Marcel Debroyer dat een gemeentebestuur, zelfs 
zonder woonruimtedekreet veel kan ondernemen 
ter vrijwaring van het eigen karakter van de gemeen
te. Een kleine greep: inbreiding, de verkavelings
verordening, een toezichtskommissie,... 

Op een steriele diskussie over Vlabinvest en 
Domus Flandriae na, was dit een geslaagde en 
gewaardeerde debatavond. Op de vraag waarom 
dit woonruimtedekreet niet door de Vlaamse Raad 
geraakt, antwoordde Etienne Van Vaerenbergh dat 
Vlaanderen nog steeds schrik heeft voor zijn eigen 
schaduw! 

Eric De Greef 

IS GENT TE GROOT? 
In 1977 werden de Gentse gemeenten samenge

voegd. Gent werd daardoor een fusiestad met niet 
minder dan 230.000 inwoners. Het bestuur van de 
stad werd door die ingreep alleen maar ingewikkel
der en ondoorzichtiger. Politiek verdween naar 
hoge en verre ,,kastelen", naar het stadhuis. De 
echte problemen werden niet meer aangepakt. Wie 
weet er nog wie Gent vandaag bestuurt? Wie kent 
er nog diegenen die de man in de straat moeten 
vertegenwoordigen ? 

Gent heeft nog één politikus per 4.500 inwoners. 

Deinze, Eekio en Evergem daarentegen hebben 
bijna één politikus per 1000 inwoners. Die gemeen
ten hebben zes schepenen. Gent, met bijna tien 
keer zoveel inwoners heeft er slechts tien. Hoe wil 
men dan dat er een echt kontakt is tussen de 
mensen en de politici ? Wie vertegenwoordigt daar 
op het stadhuis de belangen van de inwoners van 
Wondelgem ? 

Wij willen dit omkeren. Daarom spreken we van 
,,defusie". De oude gemeenten moeten terug op 
zichzelf kunnen staan. Wondelgem moet terug 
Wondelgem worden. Want in de gemeente kunnen 
de mensen zich nog echt thuis voelen. 

Over dit alles willen we het met u eens hebben. 
Daarvoor richt VU-Wondelgem een hoorzitting in. 
Deze gaat door op maandag 26 april a.s. om 20u. in 
zaal Nachtegaal, Westergemstraat 96 te Wondel
gem. 

ZOEKTOCHT IN GENT 
De VU-afdeling Gent-Centrum-Zuid richt, traditie

getrouw, dit jaar weer haar suksesvolle Zoektocht 
in, van Pasen tot einde augustus. Voor 1993 heeft 
de afdeling terug een zeer interessante, ontspan
nende en leerrijke tocht in petto, in een stadsge
deelte boordevol verrassingen op historisch en 
architektonisch gebied. Op een oude, roemrijke en 
kultuur-historische stad als Gent, raakt men nooit 
uitgekeken! 

De huidige zoektocht krijgt de passende titel 
Tussen Sint-Pietersabdij en Klein Begijnhof. 

Deelnemen kost slechts 150 frank. Er zijn weer 
veel prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal, als naar 
gewoonte, plaats hebben op het groot jaarlijks 
leden- en vriendenfeest in de maand september. 

Aarzel niet en benut de kans om een mooi en 
boeiend stuk Gent te ontdekken met heel het gezin! 

Inschrijvingen en alle nuttige informatie bij de 
afdelingssekretaris R. Roels, Burggravenlaan 243 
9000 Gent (091/22.72.37). 

(rr) 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

22 SINT-NIKLAAS: Bezoek aan het atelier van 
Hilde Metz (tapijtkunstenares) te Antwerpen. Af
spraak om 19U.15 aan het stadhuis te St.Niklaas. 
Meerijden is geen probleem. Rechtstreeks: af
spraak om 20u. aan het atelier, Haarstraat 18. Org. 
en info: FW-Sint-Niklaas (776.75.63 of 777.03.99). 
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 Vhendenkring, 
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. 
26 WONDELGEM: Is Gent te groot? Hoorzitting in 
zaal Nachtegaal, Westergemstraat 96, om 20u. 
Org.: VU-Wondelgem. 
30 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met F.J. 
Verdoodt over „Daens". Raadszaal Oud Gemeente
huis, Antwerpse stwg, om 20u. Vrije toegang. Org.: 
Goossenaertskring St.-Amandsberg. 

MEI 

2 ERPE-MERE: Met VU-Erpe-Mere naar Zangfeest. 
Kaarten -i- bus + fooi chauffeur: 500 fr. Inlichtin
gen: R. Van Droogenbroeck (053/62.68.99). 
2 SINT-AMANDSBERG: Met VWG-afdelingen 
St.Amandsberg en Renaert naar het zangfeest. 
Deelname: 650 fr. (zitplaats 3e rang inbegrepen). 
Voor vertrekuren, info en inschrijvingen: Katrien De 
Gelder (28.10.20), Lisette Rombaut-Ghys (31.09.74) 
of Maurits Vandewoestyne (26.24.00). 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vr. geboren 21.10.74. Beroepson-
derwijs-gezinshulp. Zoekt werk in de omgeving van 
Vlaams-Brabant-Brussel. 0/Ref: 930105. Voor in
lichtingen : Volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh (02/519.86.94), van 7u.30 tot 15u. 

-r GEZOCHT - Vr. geboren 02.04.71. Graduaat 
Boekhouden-Fiskaliteit. Zoekt werk in de omgeving 
van Brussel. 0/Ref: 930106. Voor inlichtingen: 
Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519.86.94), van 7u.30 tot 15u. 

ADVERTENTIE 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
APRIL 
22 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken: Spreel<beurt 
door joernalist Vic De Donder oer „Waar is de tijd ?" 
(over leger, l<ollegetijd, l<roostrijke gezinnen). Org.: 
Kulturele Kring-Edegenn. 
23 OUD-TURNHOUT: Kwisavond in zaal De Hei-
schuur, Oorttioven, Oud-Turnhout, om 20u. Org. 
Rodenbachfonds. Info: 014/51.59.40. 
24 EDEGEM: Histonsch literaire wandelingop 
Schoonselhof Samenkomst om 14u. aan ingang 
Schoonselhof. Kruispunt St.Bernardusstwg en J. 
Moretuslei. Inschrijven: Hilde Dewit (449.17.66) of 
Josée Poppelaars (449 79.01). Org. • FW-Edegem. 
23 KAPELLEN: Kapellen steunt nog steeds Roe
menië. Kaasavond en videoavond. Om 19u. in De 
Ark, Lobelialaan 25 (huize Albe). Ook op 24/4 om 
19u. Deelname kaasschotel: 250 fr. 
24 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang 20u. Inschrijven 100 fr.p.p. ter plaat
se. Iedereen is welkom. 
25 BERLAAR: Fietstocht ingericht door DF-Berlaar. 
Info bij Walter Luyten (03/482.11.93). 
29 BERCHEM: Debat Sint-Michielsakkoord met 
Jan Loones (VU), Gerolf Annemans (VI. Blok), Jan 
Janbon (WB). Om 20u. in Alpheusdal. Org.: VI-
Nationale Debatklub. 
29 ANTWERPEN: Zeemanshuis om 20u.: De 
Poesjenelle gogget is vertelle. Kaarten aan 350 fr. 
Reservatie: VU-Groot-Antwerpen (03/238.82.08). 
30 BORGERHOUT: Kw/isavond in café 't Stoopke, 
Statielei 18 te Borgerhout. Aanvang: 20u. Deelna
me: 100 fr.p.p. Inschrijven voor 23/4 bi) J. De 
Scheerder (236.45.40), Th. en M. De Goninck 
(322.08.06) of A. Schenck (235.94.11).0rg.: Vlaam
se Knng voor volskontwikkeling i.s.m. VU-Borger-
hout. 
30 WIJNEGEM: Gezellig etentie in het Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199.19u.: gratis aperitief; 19u.30: 
uitgebreide gegarnierde schotel; later lekker nage
recht. Prijs: 325 fr. Inschrijven bij bestuursleden. 
Org.: VU-Wijnegem. 

MEI 
1 ANTWERPEN: Uitstap naar l^/liddelburg. Vertrek 
om 8u. aan het Bouwcentrum, J. Van Rijswijcklaan 
te Antwerpen. Inschrijven tel. 03/238.82.08 en door 

storting van 700 fr. p.p. zonder en 1.000 fr.p.p. met 
middagmaal op rek.nr. 402-9088941-38 van de 
Coremanskring met vermelding „1 mei-reis 1993". 
2 BERLAAR: De deelname aan het Vlaams-natio
naal Zangfeest in een groepsreservatie rondom 
Walter Luyten kan opgegeven en betaald worden 
tot 27/4 mits 375 fr. (volw.) of 100 fr. (-12j.). 
Voorafbetalingen via bankrek. 406-9000581-58 van 
Walter Luyten. Verdere inlichtingen via tel. 
03/482.11.94 en fax 03/482.44.58. 
3 MORTSEL: Walter en Greet Dure spreken over 
hun wereldreis per fiets. Om 20u.15 in zaal Atrium, 
St.Bernadettestraat (Hof van Rieth). Inkom 100 fr. 
Org.: FW-Mortsel. 
7 MORTSEL: Toneelgezelschap Streven speelt om 
20u. ,,De braderij", in het Mark Liebrechtcentrum, H. 
Kruisstraat. Kaarten aan 200 fr. bij E. Croes 
(449.12.20). Org.: VU-Mortsel. 
7 GEEL: Optreden volksmuziekgroep Zakdoek, 
gevolgd door fuif in Parochiezaal, Geel-Zammel. 
Aanvang: 20u.15. Org.: VI. Aktiegroep Geel. 
7 ANTWERPEN: Voorstelling in gerenoveerde 
Bourla-schouwburg van multimediaal spektakel De 
Schelde: Leven en dood van het water. Info en 
kaarten bij Coremanskring, Paleisstraat 133 te Ant
werpen (03/238.82.08). 
8 BERLAAR: Tweedaagse studiereis o.l.v. Walter 
Luyten naar de Duitse stad Dillenburg, geboorte
streek van Rubens en Willem van Oranje in Sieger-
land/Land van Nassau. Info: 03.482.11.93. 
10 KALMTHOUT: De Vrouw in de Islam door 
Huguette De Bleecker. Om 20u. in zaal Cambuus, 
Heidestatieplein 10. Inkom: leden 50fr., niet-leden 
100 fr. Org.: FW-Kalmthout. 
15 BRASSCHAAT: Optreden van kabaretduo Kom-
mil Foo met haar kabaret-story „Johnny Van Gips". 
Om 20U.30 in de Ruiterhal, KG, Gemeentepark. 
Tikkets: 200, 250 en 300fr. Reservatie: 651.91.23 
(Herman Lauwers), 652.12.33 (Jan Verschooren). 
Org. • VL 88-Brasschaat. 
15 BONHEIDEN: Arrondissementeel VU-feest met 
barbecue vanaf 17u. 
16 ANTWERPEN: Antwerpen Fieststad. Autoloze 
zondagnamiddag. Afrpaak 13u : VU-arr. Sekreta-
riaat. Paleisstraat 133. We nemen deel onder het 
motto ,,Wij blijven... fietsen!". 

FW-BERCHEM NAAR 
STRAATSBURG 

Wie wil met de afdeling FW-Berchem naar 
Straatsburg? Voor deze 4-daagse uitstap, op 16, 
17, 18 en 19 september zijn reeds inschrijvingen 
binnen. Wat vaststaat: we vertrekken donderdag 16 
september om 6 uur ('s morgens) aan Berchem-
station. We bezoeken Straatsburg, Parlement, Col-
mar, Wijnroute, Keizersberg en Riquiewehr. Zondag 
terug via Reims met bezoek aan de katedraal. Prijs: 
7.900 fr. per persoon - inbegrepen haff pension, 
alle bezoeken en uitstappen. Inschrijven door stor
ting van 2.000 fr. per persoon op rek. nr. 412-
6188941-31 van FW-Berchem voor 30 april 1993. 
Aan de ingeschrevenen wordt enkele weken voor 
de uitstap een gedetailleerd reisplan overgemaakt. 
Mannen mogen ook mee! 

MET WALTER LUYTEN 
NAAR HET ZANGFEEST 

Op zondag 2 mei zal het Vlaams-nationaal Zang
feest plaatsvinden onder het motto „Tot Vlaande
ren, Vlaanderen heet". Vorige jaren reserveerde 
Walter Luyten voor deze unieke kulturele manifesta
tie in het Sportpaleis te Antwerpen. Indien u voor het 
56ste Zangfeest in het gezelschap van Walter Luy
ten plaatsen wenst, kan u gebruik maken van de 
voorverkoop, ü kan hien/oor terecht op zijn tele
foonnummer 03/482.11.93. 

WIE ZOEKT... 
MEERWIELERS - Tandems e.a. 2- of meenwie-

lers (bijv. bakfietsen) voor de 2de Dag van de Fiets, 
zondag 27 juni a.s. t.v.v. de gehandikapten en 
bewoners van het Rustoord te Deerlijk (W.-VI.). Dat 
alles wordt gezocht door Dirk Demeurie, Hoogstraat 
156 te Deerlijk, tel. 056/72.70.98 of 02.219.25.00. 

BIBLIOFIEL - Het fotoalbum Dr. Reimond Tolle-
naere-mars te Brussel op 12 juli 1942 is te koop. 
Prijs: 600 fr., verzendingskosten inbegr. Bestellin
gen door storting op rek. nr. 441-9582251-60 van 
Vriendenkring Sneyssens Gent, met vermelding: 
„Fotoalbum". 

VAKANTIE - Wie tussen 6 en 16 jaar oud is en 
een leerrijke vakantie (taaivakanties, fotografie-, 
teater-, natuursporten- of komputervakanties) wil 
meemaken moet de kosteloze brochure Vlanajo 
Jeugdvakanties '93 aanvragen. Schrijf naar Vlanajo, 
Domein Terrijst, Terrijst 2 te 1670 Pepingen 
(02/396.18.39). 

KINE - Alle afgestudeerde kinesiterapeuten van 
het Hoger Instituut voor Kinesiterapie en Ergotera-
pie te Antwerpen willen, na 40 jaren, en dit voor de 
eerste maal, verzamelen op een feestelijke bijeen
komst op zaterdag 8 mei 93. Omdat niet alle 
adressen bekend zijn worden afgestudeerden ver
zocht kontakt op te nemen met Jos Luyten, Erpsel 8, 
2570 Duffel. Tel. 015/31.64.71 of fax 015/31.23.40. 
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UIT DE REGIO 

LIMBURG 
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28 TESSENDERLO: Niet de kleren maar de kleuren 
maken de vrouw Door kleurenkonsulente Caroline 
Jongbloed Om 20u in Den Anker Markt Org 
FW Tessenderio 

MAASEIK NAAR 
ZANGFEEST 

Het IJzerbedevaartkomitee-Maaseik legt een bus 
in (50 plaatsen) naar het Vlaams Nationaal Zang 
feest op 2 mei a s 

Busreis 100 fr per persoon 

Inkomkaart 250 fr, te verkrijgen op de bus 

Inschrijven in Maaseik L Pieters Bleumerstraat 
71 (56 44 73) Neeroeteren W Rosiers, Wi)klaan 
21 (86 35 38) Opoeteren M Meuwis Neeroete 
renstraat 67 (86 65 24) Kinrooi G Gerits Pastorij 
straat (70 24 19) Dilsen Stokkem J Simons, Mul 
heim 7 (75 5314) 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

De afvaardiging van Herl<-de-Stad in Polen. Uiterst linies de burgemeester van 
Obornilïi, dhr. Kubiak, naast hem Laurens Appeltans. (foto WIJ) 

HERK-DE-STAD VERZUSTERT MET 
OBORNIKI IN POLEN 

Oborniki, een Poolse stad op 10 km van Poznan 
wordt heel waarschijnlijk de zusterstad van Herk de 
Stad Een delegatie van 4 personen onder leiding 
van senator Laurens Appeltans bezocht Oborniki en 
legde de basis van een officiële uitwisseling in Herk 
de Stad Als alles verloopt zoals gepland zullen de 
burgemeesters van beide steden elkaar nog eens 
deze maand ontmoeten 

Basis van deze uitwisseling is de opvang van het 
Poolse koor Pro Musica door het koor In Dulci 
Jubilo Het onWing de Poolse jongens en meisjes 
vorige zomer een 2de maal in gastgezinnen Bij die 
gelegenheid werden ze ook onWangen op het 
stadhuis 

Mevr Barbara Wachowska officiële afgevaar 
digdge van onderwijs uit Oborniki vroeg aan sche 
pen-senator Appeltans namens haar stadsbestuur 
of het mogelijk is om een officiële uitwisseling op 
gang te brengen 

Zo belandden een halfjaar later senator Laurens 
Appeltans sekretans Jean Geerdens direkteur 
Leon Putzeys en tolk Jozefa Bielawska voor een 3 

daags bezoek in Oborniki Het onthaal was bijzon
der entoesiast en gasNrij Tijdens een druk pro
gramma maakte de delegatie kennis met de stad 
Oborniki Verscheidene lagere en middelbare scho 
len een sanatonum en een glasblazerij werden 
bezocht Vooral de organisatie van de scholen 
kreeg bijzondere aandacht 

Het schepenkollege werd onmiddellijk bereid 
gevonden om de kontakten verder uit te bouwen 
Indien alles naar wens verloopt zullen de burge 
meesters elkaar nog deze maand kunnen begroe 
ten BIJ deze gelegenheid zullen de vnendschaps 
banden tussen Oborniki en Herk de Stad officieel 
worden vastgelegd Ook de gemeenteraad zal zich 
hierover kunnen uitspreken 

Het kontakt tussen de scholen heeft reeds een 
eerste resultaat opgeleverd Het TAI en het Amandi-
nakollege zullen tussen 5 en 15 mei thuishaven zijn 
voor een 40 tal Poolse scholieren Een meer gede
tailleerd programma wordt op dit ogenblik uitge 
werkt De diverse direkties zullen burgemeester 
Kubiak einde van deze maand vergezellen Herk 
de Stad heet hen nu reeds welkom 

ZOEKERTJES 
- 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 Vaerenberqh 
(02/519 86 94) van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - 22 jarige 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 

- 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 Vaerenberqh 
(02/519 86 94) van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vrouw (°04 02 62) graduaat boek 
houden Zoekt werk in de omgeving van Brussel 
0/Ref 920162 Voor inlichtingen Volksvertegen 
woordiger Etienne Van Vaerenbergh 02/519 86 94 
(7u30 15u) 
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VU\ANDEREN IS 
EEN STAAT 

Het Davidsfonds heeft begrepen dat voor 
de toekomst van Vlaanderen het zeer belang
rijk IS dat men bij ons dezelfde officiële 
woorden gebruikt als deze die voor heel de 
wereld gangbaar zijn 

De schuchtere mislukking van de grendel
grondwet van 1970 werd enigszins rechtge
trokken door de federale aanpassingen van 
de grondwetsherzieningen die er op volgden 
(1980, 1988, 1990 en St-Michiels) 

Het Davidsfonds ergert zich aan het mis
bruiken van het begrip ,,gewest" waar 
„staat" het enige juiste woord is 

Op die manier valt het misbruik weg, waar
bij sommigen beweren dat ons land drie 
gewesten zou hebben Vlaanderen, Wallonië 
en het hoofdstedelijk gebied Brussel Niet 
alleen was die bewering onjuist, want het 
statuut zelf van het echte gewest Brussel 
Hoofdstad is volledig verschillend o a voor 
wat zijn bewoners en zijn taalwetgeving be
treft 

Ik meen hiermee een dienst te bewijzen 
aan alle Vlaamsgezinden, die met alleen 
behoren tot het Davidsfonds of een van de 
andere fondsen Zij hebben gelijk zelfs al 
wijkt ons oudenwets woordgebruik af van wat 
elders normaal is in federale staten (VSA, 
DBR ), toch zijn alleen Wallonië en Vlaande
ren staten en is alleen Brussel een hoofdste
delijk stadsgewest 

F. Habitans, Schaarbeek 

BAEKELAND 
WIJ (8 april j I) handelt over Lodewijk 

Hendnk Baekeland, geboren te Sint-Martens-
Latem op 14 november 1863 De geboorteda
tum IS juist, maar de voornamen en de 
geboorteplaats zijn foutief 

Leo Hendnk Arthur Baekeland werd op 14 
november 1863 te Gent geboren Hij wordt 
steeds met zijn voornaam Leo genoemd, 
soms met de initiatlen L H 

Als geboren en getogen Latemnaar zou ik 
met weinig fier zijn mocht het waar zijn dat 
Baekeland hier werd geboren Het laat trou
wens geen twijfel over dat onze gemeente 
deze geleerde zou herdacht hebben bij het 
eeuvirfeest van zijn geboorte in 1963 

Er bestaan legendes die onvenwoestbaar 
blijken te zijn Reeds herhaalde keren heb ik 
op deze vergissing moeten wijzen, zelfs na 
de uitgifte van de Baekeland-postzegel de
cennia geleden, ook toen vermeldden de 
verklarende nota's van de post de verkeerde 
geboorteplaats In de jongste uitgave van het 
zo degelijk Woordenboek van Verschueren 
staat er Ledeberg' 

Ik hoop nu maar dat in de tentoonstelling 
van de Kredietbank te Brussel de juiste ge
boorteplaats wordt vermeld 

Raf Van den Abeele, Sint-Martens-Latem. 

IRMA U\PU\SSE 
Ik heb reeds dnemaal met de krop in de 

keel de monoloog De Honden in het zege
koor, het proces van Irma Laplasse bijge
woond Het IS geen spel' Het is geen toneel' 
Dit IS bezieling i Dit is belichaming i Verwoord 
door Aria Theys 

Niet alleen als repressieslachtoffer, ook als 
voorbeeld van Vlaamse huismoeder heeft 
Irma Laplasse een speciale betekenis in deze 
tijd van de ondergang van het gezinsleven, 
en ontwaarding van de huwelijkstrouw 

Mijn uiterste wens zou zijn dat er eens liefst 
spontaan, of toevallig, gedurende deze mani
festatie „een hond" zou binnenlopen en met 

De redaktfe ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de sclieurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschil(baar is. De redait-
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 
stechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

zijn staart tussen zijn poten de zaal zou 
verlaten Van schaamte, met een eerste re-
fleks van spijt en een eerste woord van 
eerherstel 

Line Lambert, Gent 

MOP VAN DE WEEK 
Deze zou kunnen zijn dat VLD'er Herman 

De Croo de ministers Maystadt en Delcroix in 
de Kamer gaat interpelleren aangaande het 
oneerlijk verloop van de overdracht van de 
dodengang in Diksmuide naar deze gemeen
te, dit ten nadele van het IJzerbedevaartkomi-
tee 

Of zou De Croo deze zaak overlaten aan de 
overlopers, gezien het toch duidelijk is dat dit 
alles weer een Vlaamshatende materie is en 
ZIJ juist overgestapt zijn om dergelijke zaken 
daar op punt te stellen ? 

Fr. Van Ransbeeck, Asse 

OPHELDERING 
GEVRAAGD 

Eens te meer erger ik me aan een zoveelste 
,,progressieve" bijdrage in WIJ (25 maart j I) 

VU-prominenten gaven gevolg aan Objek-
tief 479917 Xegen onverdraagzaamheid Te
gen Adolf Hitler en het Vlaams Blok, samen 
met de PvdA Allen mooi te zien op een 
bijgaande foto 

Als lichtend voorbeeld neemt diezelfde 
PvdA Stalin en Mao die ook miljoenen heb
ben omgebracht en keurt het goed als in 
Peking op het plein van de Hemelse Vrede 
vreedzame betogers neergeschoten worden 
Men moet wel zéér verdraagzaam zijn om 
samen met die mensen te betogen 

Dezelfde biz vermeldt een VU-CVP-de-
kreet dat het recht van wonen koppelt aan 
bepaalde voora/aarden om de rand rond 
Brussel Vlaams te houden - en dus Fransta-
ligen te weren Dat is natuurlijk prachtig maar 
eigenlijk met zo erg verdraagzaam Ik neem 
echter wel aan dat als die Franstaligen Ma
rokkanen zijn de VU dan mee een bescherm-
kommissie opncht om aldus het fascisme te 
bestrijden 

In WIJ verscheen onlangs ook nog een 
uitgebreide en welwillende bijdrage over Gy-
riel Verschaeve Hoe men het ook draait of 
keert die man stond heel dicht bij Adolf Hitler 
en in ieder geval veel dichter dan het Vlaams 
Blok 

Het wordt hoog tijd dat WIJ eens de violen 
stemt en de lezers laat weten wat men nu 
eigenlijk wil 

L. Broes, Antwerpen 

Red. De „progressieve" bijdrage die de 
lezer bedoelt is een onderschrift bij een 
foto over de betoging van Objektief 
479.919. WIJ heeft niet opgeroepen om 
aan deze manifestatie deel te nemen. Wan
neer een VU-mandatarls dat wel deed was 
dat in zijn eigen naam. 

Wat het artikel over C. Verschaeve be
treft (WIJ 18 en 25 febr. j.l.) dient er op 
gewezen dat het geschreven werd door 
een historica die namens Verschaevlana 
rond deze figuur speurwerk verricht. Over 
de lengte van het artikel (5 bIz. over 2 WIJ's 
gespreid) bestaat geen twijfel, over de 
„welwillendheid" waarmee het geschre
ven werd kan men van mening verschillen. 

De aangehaalde artikelen met mekaar in 
verband brengen lijkt een beetje ver ge
zocht, en er het lidmaatschap van de VU 
aan koppelen nog verder. 
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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 

Afspanning 

In de Groene Poort 
Dorpstraat 31 
1755 GOOIK 

Tel 02/532.10.21 

Anita en Herman 
heten u steeds van harte welkom 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

^ - ( S : / ^ ^ ^ 

^oo„^^ni 3798v(}uum.-c€^en 

soncn Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale pri|zen - toe-
ristenmenu 295 fr. 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

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 

— Camb/tlwus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

=m 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op ampter IS min van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken é, la carte en 8 menu s van 605 fr tot 1600 tT 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en a&ngepaate menu s 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 (r 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferenUezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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