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EERST DIT 

TE LAAT EN NIET TE VROEG 

K
OMMENTATOREN in binnen- en buitenland hebben hun 
zeg gehad over de anti-separatismebetoging van zon
dag j I De opmerking in het Franse Liberation was 
misschien wel de meest juiste „De betoging komt te 
laati" 

De betoging was een Frans-Brusselse bedoening en 
heeft zeker in Vlaanderen geen diepe indruk nagelaten 
WIJ gaan met diskussieren over enkele duizenden „Bel
gen" meer of minder, voor een beetje voetbalmatch 
komen evenveel mensen uit hun luie zetel De manifesta
tie heeft wel het voordeel dat de echte unitaristen en hun 

spoortrekkers gelaat en getal hebben getoond En, wat veel belangrij
ker IS, hoe ver zij van de werkelijkheid staan 

Te laat omdat een paar dagen eerder het grondwettelijke luik van 
het St -Michielsakkoord werd afgerond en daardoor de realiteit die 
sinds jaren bestaat middels een historische grondwetswijziging werd 
vastgelegd De Vlaamse minister van Staatshervorming, Johan Sau-
wens zette de gebeurtenis luister bij door onmiddellijk na de stem
ming de Federale Grondwet in brochurevorm aan te bieden 

Artikel 1 België is een federale staat, samengesteld uit de gemeen
schappen en de gewesten Zo staat het er, zwart op wit Na 163 jaar 
Belgisch BewindUeeli de emancipatiedrang van het Vlaamse volk het 
gehaald op de unitaire staat Het ene en 
ondeelbare België heeft het moeten afleg
gen tegen de kracht van een volk Ons volk, 
helemaal met het moedigste, met het knap
ste, zeker met handigste volkje van de aard
bol , wellicht ook met het taaiste maar onge
twijfeld een verdraagzaam en vlijtig volk Een 
volk dat, blijkens zijn geschiedenis, gemak
kelijk beïnvloedbaar en is en dat zich bij tijd 
en wijle door vreemde meesters te graag liet 
„doen" Maar een volk i 

Historici zijn wellicht de best geplaatsten 
om het te weten, de woorden van prof Jean 
Stengers liegen er met om „De belangrijk
ste gebeurtenis na 1830 die de geschiedenis 
van dit land het meest beïnvloed is het 
ontstaan en de ontwikkeling van de Vlaamse natie geweest" 

Deze nieuwe grondwet houdt ook in dat vanaf nu Vlaanderen en 
Wallonië de rol van België gaan bepalen Het moet allen, van vroeger 
en nu, die zich ingezet hebben voor deze venwezenlijking een zoete 
troost zijn dat zij de geschiedenis mee hebben bepaald 

Deze verovering houdt ook plichten in Van de politieke partijen in 
het algemeen en van de Volksunie in het biezonder zullen grote 
inspanningen worden gevraagd om deze in te lossen 

Het St -Michielsakkoord kan geen eindpunt van de Vlaamse staats
vorming zijn Met de stemming zijn slechts de grondvesten van een 
federale staat gelegd, de opbouw moet beginnen en daar waar de 
Vlaamse regering reeds de eerste aanzet heeft gegegeven, moet de 
bouw voltooid worden 

Tijdens het debat, voorafgaand aan de stemming, heeft Hugo 
Schiltz terecht gezegd „dat alles zal afhangen van de beleving van de 
federalistische filosofie door iedereen van hoog tot laag Zij die de 
vrees uitspreken dat dit alles naar separatisme zal leiden maken op mij 
geen indruk Zelfs zonder deze hervorming zal men de evolutie der 
geesten met tegenhouden" 

In een persmededeling begin deze week vulde voorzitter Anciaux 
deze uitspraak als volgt aan „Het behoud van België - in afwachting 
van een volwaardig Europa van volkeren en regio's - is volledig 
afhankelijk van de wil van de Franstaligen om zich aan klare afspraken 
te houden" 

En deze klare afspraken werden door Schiltz in vier voonwaarden 
verwoord 1 nooit proberen de Vlaamse meerderheid tot een feitelijke 
minderheid te maken, 2 de grenzen van het territonum eerbiedigen, 3 
duidelijkheid over de financiële afspraken, 4 in het Brussels hoofdste
delijk gewest, de federale hoofdstad, mag geen komponent van het 
land zich in de minderheid voelen 

Nee, St -Michiels kan geen eindpunt zijn Twee elementen de 
splitsing van het kiesarrondissment Brussel-Halle-Vilvoorde en het 
uitklaren van de geldstromen tussen Vlaanderen en Wallonië wachten 
nog op een antwoord Het is goed dat de VU, bij monde van kamerlid 
Vic Anciaux, een amendement voor de splitsing van BHV heeft 
ingediend Voor wat de Sociale Zekerheid betreft heeft de VU-
voorzitter eerste minister Dehaene klaarheid gevraagd Anciaux wil ten 
laatste bij de definitieve eindstemming van het St -Michielsakkoord 
een antwoord Afwachten is het ook wat de deze week opgerichte 
Algemene Raad van het Riziv, o m belast met het onderzoek naar 
ongerechtvaardigde transferten, daarover zal weten te becijferen 

Tenslotte, maar met in het minst, is er de invulling van de nieuwe 
strukturen Het is niette vroegom er onmiddellijk mee te beginnen, elk 
op zijn terrein 

Zaterdag aanstaande, 1 mei, komen VU-gemeente- en OCMW-
raadsleden te Brugge samen om een aanzet te geven van de 

gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
'94 Als eerste studieprojekt werd het sociaal 
gemeentebeleid gekozen, een ondenwerp 
waar steeds meer en meer mensen mee te 
doen hebben en waar de gemeente als 
eerste leefgemeenschap een voorname rol 
te spelen heeft 

Nu het federalisme een venworven werk
wijze IS geworden moet haar filosofie ook 
naar beneden toe, naar de gemeenten, 
worden toegepast D w z dat bevoegdhe
den en verantwoordelijkheden daar moeten 
liggen waar ze horen en waar ze het best 
kunnen spelen In de gemeente bij het 
verkozen raadslid dat alle kansen moet krij
gen om zijn/haar beslissmgs- en kontrole-

taak naar behoren te vervullen De gemeente is ook de vertrouwde 
omgeving waar de inwoner en de gemeenschap in en door mekaar 
leven, waar u en ik het eerst en het vaakst met ,,de politiek" in 
aanraking komen De gemeente is bij uitstek het proefterrein van 
politieke demokratie Het is vooral daar dat de afstand tussen burger 
en bestuur het kortst moet zijn, de solidariteit tussen mensen kan 
gedijen en de wederzijdse dienstverlening het meest menselijke 
gelaat draagt 

Alle bewegingen in de sociale sektor (ziekteverzekering, stempel
geld, pensioenen, enz ) moeten dringend uit handen van verre 
overheidsdiensten, politici, sindikaten en ziekenfondsen gehaald 
worden, zij kunnen evengoed, menselijker en „neutraal' door ge
meente- en OCMW-diensten geleverd worden 

Het federalisme tot het gemeentelijk vlak doortrekken houdt ook in 
dat alle gesloten cenakels (schepenkolleges, interkommunales, ge
westelijke investeringsmaatschappijen, bestendige deputaties, enz ) 
door de raadsleden moeten kunnen gekontroleerd worden 

Er IS, voor wie aan de opbouw van de staat Vlaanderen wil werken, 
enorm veel werk aan de winkel Of om de voorbije boeiende week in 
twee begrippen samen te vatten voor terugkeer naar België is het te 
laat, voor de opbouw van Vlaanderen is het met te vroeg 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 
VU-fraktieleider in de Kamer 
Herman Candries stuurt aan 
op een onderzoekskommissie 
over de militaire bestellingen. 

j / \ '" '^^ Kamer en Senaat 
l i l ^^'"^ '^^ voorbije week de 
I ^J hervorming van de 

Grondwet afgerond. Jo-
han Sauwens en Vic Anciaux wezen 
er in de Kamer op dat deze staats
hervorming geen eindpunt is. 

11 Sekretaris-generaal van 
de VN Boutros-Ghali 
bracht een bezoek aan 
ons land. De VU overhan

digde hem bij deze gelegenheid een 
brief waarin gewezen wordt dat er 
naast de Rechten van de Mens ook 
rechten van de Volkeren bestaan. 

j ƒ ^ Johan Sauwens, Vlaams 
T J ministervan Staatshervor-

I ^ J ming gaf de nieuwe fede
rale grondwet uit in een 

handige brochure. Haal ze in huis! 

Vlaanderen^ 

^ ^ In het eerste deel van een 
T / l nieuwe reeks bijdragen 

I " ^ over Vlaams-Brabant stelt 
Pdj vast dat een groot 

deel van ,,de nieuwe provincie" naar 
adem hapt. Vlabinvest, een groot
scheeps plan van de Vlaamse rege
ring, zou voor de nodige zuurstof 
moeten zorgen... 

M • • Walen, Oksitanen, Katala-
I g nen en Fransen. Hoe het 
I g met het natiebesef van 

deze volkeren gesteld is 
leest u in de 11 ̂ ^̂  aflevering van 
Volken en Staten. 

^ ^ ^ Dr. Walter Baeten schreef 
1 KA destijds een doktorale 
I ^y eindverhandeling over de 

Chiro. Het Davidsfonds 
gaf de bewerkte tekst zopas uit in 
een mooi boek. Willy Kuijpers, ooit 
zelf Chiro-leider, las het boek en 
situeert de Chirogeschiedenis in de 
brede Vlaamse Beweging. 

ƒ ^ ^ Wat heeft Gerty Christof-
^1T fels met scheikundige 
^ ^ I meststoffen en pesticiden 

te maken? Rik Dedapper 
doet het allemaal uit de doeken. 

/ \ f\ Nauwelijks te geloven, 
^ 1 1 "̂ ^ "̂̂  ^^ "̂̂ ^ ^^ Antwerp, 

^3^J onze oudste voetbalklub, 
heeft zich geplaatst voor 

de finale van de Europacup II. Flan-
dnen geeft pittig kommentaar bij dit 
voetbalmirakel. 

(omslagfoto Jan Van der Perre) 
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15.000 manifestanten volgens De Standaard, 100.000 volgens de organizato-
ren, lieten zondag in Brussel nog eens de driekleur wapperen. De eerste 
schatting zal de werkelijkheid veel dichter benaderen dan de tweede, maar 
niemand kan ontkennen dat de betoging tegen het separatisme een sukses 
was. Ook wij hadden niet zoveel volk verwacht. Het waren voor het overgrote 
deel Franstaligen die zich tot tegenstander van het separatisme bekenden, en 
dat zou toch hier en daar een belletje moeten doen rinkelen. De Franstaligen 
hebben in dit land nooit en zeker nu niet redenen gehad om België op te blazen, 
de Vlamingen wel. Opvallend was trouwens dat het enige Vlaamse parlements
lid in de betoging Agalev-senator Ludo Dierickx was, die bekend staat als een 
rabiaat anti-nationalist en unitarist. Dierickx liep er in het gezelschap van 
andere Oude Belgen als VDB, baron de Boinvoisin, ridder de Donnéa en andere 
PSC- FDP- en PRL-mandatarissen. Dat, zoals de organizatoren betoogden, de 
ruime opkomst aantoont dat het separatisme maar nagestreefd wordt door een 
minderheid, en de zwijgende meerderheid der Belgen België wil behouden, is 
een verkeerde konkluzie. In Washington manifesteerden op dezelfde dag 1 
miljoen homo's. Niemand echter die daaruit besloot dat de zwijgende meerder
heid van de Amerikanen het eens was met het motto van die betoging, gelijke 
rechten voor homo's en lesbiennes. (foto vum) 

FISKAAL... 
In het VEV-weekblad Snelbericht (15 april) 

wordt onder de titel Minister Maystadt rijdt 
een sctieve schaats afstand genomen van 
diens beslissing om Antwerpen en Brussel 
als eerste aan de beurt te laten komen bij de 
inspanningen om de „inning van de ontvang
sten korrekter en de kontrole hierop efficiën
ter" te laten verlopen. Volgens Maystadt 
worden in die steden de slechtste rezultaten 
geboekt. 

Vermits het hier over inning en kontrole 
gaat, zegt de minister dus dat z'n ambtenaren 
in deze steden niet behoorlijk werken. Maar, 
zo vraagt Snelbericht zich af, hoe kan een 
minister dat juist vaststellen ? Bestaan daar 
meetmetodes voor ? Het VEV zou graag van 
de minister weten waarom hij Antwerpen en 
Brussel als fiskaal incivieke nesten bestem
pelt. Het VEV vermoedt dat de minister het 
antwoord op deze vraag schuldig zal moeten 
blijven. 

De Vlaamse werkgeversorganizatie komt 
wel met gegevens voor de pinnen op parafis-
kaal gebied, waaruit onbetwistbaar blijkt dat 
bepaalde landstreken verscheidene maan
den achterop lopen. Daarvoor put het VEV uit 
het jongste jaan/erslag (1991) van de Rijkds-
dienst voor Sociale Zekerheid. 

...INCIVIEKE NESTEN 
In Vlaanderen schommelt de acherstand 

tussen 0,69 en 0,86% van het totaal. De 
achterstand van Brussel bedraagt 0,76%. In 
Wallonië evenwel schommelt de achterstand 
tussen 1,16% (Waals-Brébant) en 2,43% (Na
men), of ruim het drievoudige van Vlaande
ren. In Luksemburg en Henegouwen (1,6%) 
Is de betalingsachterstand dubbel zo groot 
als de Vlaamse, en de Luikse werkgevers 
hebben een achterstand van 1,86%. 

Snelbericht geeft toe dat RSZ-betalingen 
niet verward mogen worden met belasting
sinningen. Toch valt het op dat Wallonië heel 
wat slordiger omspringt met z'n sociale bij
dragen als Vlaanderen. Het VEV-weekblad 
suggereert bijgevolg dat Maystadt een ander 
prioriteitenlijstje opstelt, met bvb. Namen 
vooraan, gevolgd door Luik, Luksemburg en 
Henegouwen. Want late of slechte parafiska-
le betalers kunnen ook onbehoorlijke fiskale 
betalers zijn, weet Snelbericht. 

DEMON 
België mag dan wel ven/elend zijn, zegt de 

Euro-mond, maar het heeft tenminste een 
hen/orming naar federalisme doorgevoerd 
zonder geweld. Dat staat te lezen in het 
internationaal gereputeerde financieel-eko-
nomische weekblad The Economist (17 
april). En wat lezen we nog over ons schoon 
landeken? Dit land zou volgens de korres-
pondent van het blad in Brussel een model 

kunnen zijn voor kandidaat-staat-ontbinders 
elders. 

Maar twee faktoren bedreigen nu dit poten
tiële Belgische voorbeeld. Een eerste faktor is 
de sanering van de overheidsfinanciën, no
dig om de Maastnchtnormen te bereiken. 

Deze opdracht (het tekort op de begroting 
tegen '96 beperken tot 3% van het bnp, tenwijl 
dit tekort dit jaar wel de kaap van 6% zou 
kunnen bereiken) noemt het weekblad al 
moeilijk genoeg in elk land. In België is het 
echter nog moeilijker door het versnipperde 
karakter van de koalitiepolitiek, die een brug 
moet slaan tussen zowel kommunautaire als 
tussen politieke kloven. 

Een tweede bedreigende faktor volgens 
The Economist is het oprukkende separatis
me, vooral in Vlaanderen. Er wordt verwezen 
naar de koninklijke reprimande van Van den 

Brande, de Vlaamse overheersing in bevol
king en ekonomie, het Walen buiten-trauma, 
de neerbuigende houding van de Fransspre-
kenden tegenover de Vlamingen, de toene
mende onwil van de Vlamingen om de Walen 
te subsidiëren. Wat besluit het gerenommeer
de blad ? België zal verder de demon van het 
separatisme moeten blijven bevechten, tot 
ofwel de demon ofwel het land zelf verdwijnt 

ZWAKKE JUSTITIE 
Dat was de eensluidende konkluzie verle

den week, toen het gerecht er niet in ge
slaagd was een jury samen te stellen voor het 
proces Haemers, en toen de miljardenfraude 
bekend onder de naam de zaak Kirschen 
onbestraft blijft wegens geknoei in het onder
zoek. t> 
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Reeds 9 weken lang staat de sektor van de opvoeders in rep en roer. Reeds 
negen weken liggen de Vlaamse opvoeders overhoop met de minister van 
Welzijn, Gezin en Gezondheidsinstellingen, zij willen meer geld voor voorzie
ningen voor gehandikapten, voor personeel, voor opvoeding van kinderen in 
moeilijkheden en voor thuislozenwerking. De minister heeft hen ooit beloofd 
voor meer geld te zorgen. Maar nu antwoordt mevrouw dat zij geen geld heeft. 
Er is wel geld, zeggen de stakers en zij sommen de vele frauduleuze toestanden 
(KS, Kirschen...) en prestigeprojekten (TGV...) op. 
Na de periode van betogen is nu voor hen de tijd van kamperen aangebroken, 
dus richtten zij „Kamping Wivina" op in de buurt van het kabinet van de 
minister. „Mevrouw is te veel minister van Begroting en te weinig van Welzijn en 
Gezin," luidt de kritiek. Hoe de vork ook aan de steel zit, stakers en minister 
zullen toch eens rond de tafel moeten gaan zitten. Niemand en zeker de 
bewoners van tehuizen en instellingen niet, zijn nog langer gediend met de 
patstelling. (foto VUM) 

Het proces Haemers was aangekondigd 
als het grootste assisenproces uit de Belgi
sche geschiedenis Maar tweemaal raakte 
het gerecht met aan 48 kandidaat-juryleden, 
waaruit er twaalf effektieve en twaalf vervan
gende uitgeloot dienden te worden Het pro
ces wordt vermoedelijk pas na de vakantie 
hervat 

Verleden week verklaarde de Brusselse 
korrektionele rechtbank het onderzoek naar 
de miljardenfraude van het wisselkantoor 
Kirschen & Co onwettig, en dus onontvanke
lijk De onderzoeksrechter in deze zaak was 
nl buiten zijn boekje gegaan 

BRUSSELSE 
ZIEKENHUIZEN 

De helft van de Vlamingen ondervindt taal
problemen in de Brusselse ziekenhuizen 
Eén patient op drie spreekt Nederlands, maar 
slechts 8% van de artsen is Vlaming En de 
OCMW-ziekenhuizen respekteren de wette
lijk geregelde bezetting per taalgroep met 
Tot die konkluzies kwam het Overlegplatform 
Vlaamse Gezondheid, na analises van recen
te studies over de ziekenhuizen van de 
hoofdstad 

Kan daar geen mouw aangepast worden 
via de voogdij-overheid, die de wet moet 
laten toepassen ' Het probleem is dat voor
stellen tot metig-verklaring door een Vlaams 
minister van de benoeming van een Neder-
landsonkundige arts bemoeilijkt worden door 
de konsensusregel in eksekutieve Deze re
gel, die meestal aangehaald wordt als een 
argument om te wijzen op de verbeterde 
minderheidspositie van de Vlamingen in 
Brussel, blijkt nu ook omgekeerd te werken 
de Franstalige ministers blokkeren sistema-
tisch de voorstellen tot nietigverklaring 

De koepel ziet maar een oplossing geen 
geld geven aan ziekenhuizen die de taalwet 
overtreden Overigens moeten ook de prive-
ziekenhuizen en de Dienst 100 de taalwet 
toepassen 

„KLEINE TALEN"... 
Op 11 maart besloot het Bureau van het 

Europees Parlement een aantal vergaderin
gen van de parlementaire kommissie buiten 
de normale werkplaatsen (Straatsburg, Brus
sel of Luksemburg) toe te laten, met inachtne
ming weliswaar van een aantal beperkingen 
die de zaak budgetair aanvaardbaar moesten 
maken 

Zo moest het aantal ambtenaren dat de 
parlementsleden vergezelt verminderen, 
mochten de plaatsvervangende leden met 
mee, en werd het aantal officiële werktalen 
beperkt tot vijf (van het totaal van negen 
officiële talen) 

Enkele weken geleden, in het hoofdartikel 
van WIJ van 15 april, waarschuwden we voor 

deze maatregel die een dreigende Europese 
taalstrijd mede zal bespoedigen 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebrou-
cke heeft tegen deze maatregel dan ook 
onmiddellijk schriftelijk verzet aangetekend 
bij de voorzitter van het Europees Parlement 
HIJ stelde dat de beperking van het aantal 
talen tegen het Verdrag van Rome inging, en 
dat het Parlement maar beter wat minder zou 
reizen hij vroeg zich af waarom de Kommis
sie reglement zonodig naar Venetië en naar 
Rome moet, en de Kommissie Binnenlandse 
Zaken naar Kreta, en de Regionale Kommis
sie naar het eiland Chios, enz 

...MOETEN BETALEN 
Het Bureau besliste dan deze zaak terug 

aan de orde te brengen op zijn vergadenng 
van donderdag 22 april, maar bevestigde dat 
dit de beslissing van 11 maart met opschort
te Tijdens de vergadenng van het uitgebreid 
Bureau van 22 apnl verklaarde Vandemeule-

broucke dat hij onder geen enkel beding een 
beperking van het aantal talen kon aanvaar
den, en dreigde ermee naar het Hof van 
Justitie te gaan mocht het Bureau zijn beslis
sing van 11 maart 

Het Bureau kwam dan echter toch op die 
beslissing terug, en zou voortaan toch alle 
talen toelaten Op de suggestie van Vande-
meulebroucke om wat minder te reizen, werd 
echter met ingegaan Integendeel, de Institu
tionele Kommissie van het Europees Parle
ment zal in de herfst een vergadering organi
seren op het eiland Rhodes, en de Kommis
sie Kuituur in Saloniki Dit bewijst spijtig 
genoeg, zo zei Vandemeulebroucke, dat de 
wil tot besparen helemaal met aanwezig is 
Men wilde gewoon minder geld uitgeven op 
de rug van de „kleinere talen", zonder de 
reis- en vliegwoede van sommigen te willen 
indijken Nu moet er nog 600 000 ECU (24 
miljoen Bfr) gevonden worden om hieraan te 
kunnen voldoen i Deze beslissing werd una
niem goedgekeurd door socialisten, knsten 
demokraten en liberalen 
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WETSTRAAT 

• Kwissers opgelet: volgens Chinese 
en Italiaanse onderzoekers is de 
Mount Everest twee meter kleiner 
dan totnogtoe aangenomen. De berg 
meet 8.846,1 meter l.p.v. 8.848,1 me
ter. 

• Prins Fitip van België kreeg de 
onderscheidingstekens van Ridder 
van Eer en Devotie van de orde van 
Malta uit de handen van Zijne Hoog
waardige Hoogheid Fra Andrew Bertie, 
grootmeester van de Soevereine Mili
taire Hospitaalorde van Sint-Jan van 
Jeruzalem van Rhodos en van Malta. 
Wanneer Filips ooit na de afschaffing 
van het Belgisch koningshuis werk 
moet gaan zoeken toch een mooie 
mondvol om op zijn curriculum vitaete 
schrijven. 

• Een IRA«bom van een ton spring
stof richtte in het centrum van Londen 
voor meer dan 50 miljard frank schade 
aan. Er viel één dode. Veertig mensen 
raakten gewond. In een cirkel van een 
kilometer rond de plaats van de eks-
ptozie sneuvelden de ruiten. De bom 
sloeg een krater van 12 vierkante me
ter. 

• Het Duits-Amerikaanse autobedrijf 
GM-Opel kondigt aan 3.000 jobs te 
schrappen. Daarvan zouden er 1.000 
in Antwerpen vallen. Er bestaat nogal 
wat venwarring over de juistheid en de 
herkomst van het bericht. 

• Het geharrewar over de toekenning 
van de uitbating van de Dodengang 
in Diksmuide duurt voort, tot in het 
parlement. Daar wordt ook opnieuw 
gekibbeld over amnest ie. Op beide 
onderwerpen komen wij in een volgen
de WIJ uitgebreid terug. 

• In Rusland kreeg i o r i s Jeltsin het 
vertrouwen van de t3evoiking, ook voor 
zijn omstreden sociaal-ekonomisch 
beleid. De overtuiging was echter ma
tig zodat er „geen echt winnaars en 
geen echte verliezers" zijn, 

• De 72-jarige Carlo Ciampi, goe-
verneur van de Bank van Italië, werd 
aangesteld om een nieuwe regering te 
vormen. Onmiddellijk na zijn aantre
den steeg de lire. Ciampi zal de 52ste 
regering uit de na-oorlogse periode 
leiden. Hij krijgt een klein jaar de tijd 
om orde op z£ü<en te stellen en nieuwe 
verkiezingen voor te bereiden. 

• Minister Ke ld i termans wil een 
einde maken aan de wildgroei van de 
gemeentelijke en provinciale vzw's. 
Deze staan openbaarheid van bestuur 
in de weg en groeien met de dag aan 
en zijn geen voorbeelden van politieke 
doorzichtigheid. 

CANDRIES WIL 
ONDERZOEKSKOMMISSIE 
OVER MILITAIRE 
BESTELLINGEN 

In een persmededeling plaatste VU-frak-
tieleider in de Kamer Herman Candries 
verleden week enkele kanttekeningen bij 
de inoverwegingneming van een voorstel 
om een parlementaire onderzoekskom-
missle op te richten met betrekking tot het 
beleid inzake militaire bestellingen. Het 
ogenblik om een aantal „vreemde aanko
pen" bij Landsverdediging in vraag te stel
len is bovendien goed gekozen: de sekre-
taris-generaal van de UNO, Boutros Ghali, 
kwam verleden week naar ons land, om te 
spreken over vrede en veiligheid, over een 
aantal brandhaarden in de wereld en de rol 
die België daarbij in UNO-verband, zou 
kunnen spelen. 

• U noemt de oprichting van een parle
mentaire onderzoekskommissie voor de 
militaire bestellingen verantwoord en 
noodzakelijk. Welke argumenten kunt U 
daarvoor op tafel leggen ? 
„Ik heb verschillende stevige argumenten: 
de mistral-, ECM- en Agusta-dossiers. Ten 
eerste: de mistral. Tijdens de Golfoorlog, 
onder algemene UNO-paraplu, is nog eens 
gebleken hoe weinig operationeel een aantal 
militaire sistemen wel zijn. De zeemacht 
moest Nederlanders aan boord nemen om 
zich tegen luchtaanvallen te beschermen. 
Ons land had immers besloten, onverwacht 
en ondoordacht, om de Franse Mistral-tuigen 
voor nabije luchtverdediging aan te kopen, 
daar waar alles wees in de richting van de 
aankoop van de Amerikaanse Stinger-tuigen. 
Zoals Amerikanen, Kanadezen, Duitsers, Ne
derlanders, en nog anderen, oriënteerde ook 
ons land zich immers naar de Stinger Dit was 
een militaire keuze. Het was ook een interes
sant ekonomisch dossier.. Maar plots verliet 
België het Stinger-kamp om zich tot de Fran
sen te wenden. Het rezultaat: meerkost en 
onbeschikbaarheid van het sisteem. Wan
neer men het nodig had moest men gaan 
bedelen bij onze noorderburen, die wel kon-
sekwent waren gebleven. Zij hebben de Stin
ger en die is operationeel. Wij staan met lege 
handen en lege zakken." 

• En wat scheelt er aan het dossier van de 
ECM-beveitigingsapparatuur voor de F16 ? 
„In hetzelfde Golfkonflikt bleek ook dat onze 
F16's nog steeds niet uitgerust zijn met de 
nodige elektronische beveiligingsapparatuur 

(ECM). Men kon ze niet gebruiken... Bij de 
aankoop van de F16 werden nochtans de 
nodige middelen voorzien voor de aankoop 
van dit ECM-sisteem, maar deze werden 
gebruikt voor de aankoop van 44 ekstra 
F16's, die door de luchtmacht niet eens 
gevraagd waren. Het ECM-verhaal is een 
lang verhaal van grootheidswaanzin eerst, wij 
zouden immers een eigen ECM-sisteem ont
wikkelen, van gebrek aan solidariteit ook met 
de F16-konsortiumlanden, zodat een kosten
besparing door een gemeenschappelijk sis
teem niet meer mogelijk was. Het verhaal was 
ook een bewijs van gebrek aan verantwoor
delijkheidszin en van spaarzin toen besloten 
werd een onbestaand sisteem aan te kopen 
daar waar er werkende en haal- en betaalba
re sistemen op de markt waren." 

• En dan is er Agusta ? 
„Inderdaad. Met welke lichtzinnigheid wordt 
er beweerd dat er met de Al09 geen proble
men meer zijn! De operationele waarde van 
dit toestel is nog helemaal niet aangetoond. 
En dan spreken we nog niet over de kompeti
tievervalsing. Wie durft aan de sekretaris-
generaal van de UNO zeggen dat we ook 
A109 Agusta-helikopters ter beschikking kun
nen stellen ? De geloofwaardigheid van ons 
leger wordt door miskoop en onvolledige 
aankoop dus hoogst twijfelachtig. Het is dan 
ook vanzelfsprekend dat een parlementair 
onderzoek naar het aankoopgedrag bij 
Landsverdediging verantwoord en noodza
kelijk is. Het is wel opmerkelijk dat niet elke 
politieke partij achter de oprichting staat van 
zulke parlementaire onderzoekskommissie. 
Alle argumenten om die kommissie onmoge
lijk te maken, om ze uit te stellen of de 
bevoegdheid ervan uit te hollen blijken goed. 
Deze onderzoekskommissie is een noodzaak 
en zo spoedig mogelijk" 
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PERSSPIEGEL 
De Standaard 

„Sinds ik in het koninklijk atheneum in 
Boom van mijn toenmalige leraar, Oscar Van 
Der Hallen, de lijkrede van Marcus Antonius 
te leren kreeg en hij er de uitleg over gaf met 
de dubbele bodem van gesproken lof en 
gevoelde haat, heb ik met aandacht moderne 
lijkredenaars beluisterd Heel dikwijls zegt de 
lijkrede meer over de spreker dan over de 
overledene, en vooral meer over de smaak 
naar de erfenis ( ) 

Sedert december 1991 trachten sommigen 
de Volksunie, de Vlaams-nationalistische par
tij, te vermoorden, of althans haar tot zelf
moord te brengen 

Een partij is zeker geen doel op zichzelf, 
een partij is zeker geen blijvend middel of 
dogma Principes hebben en er aan vasthou
den, ze toetsen, ze henwaarderen, ze verdie
pen, ze kleuren in de tijd van nu is steeds 
eerbiedwaardig geweest En dat wil de huidi
ge Volksunieleiding doen Moeilijk' Zeker 
Arbeid voorjaren ' Uiteraard Is er nog plaats 
in het politiek landschap voor de Volksunie'' 
Een plaats bevecht men en verovert men 
door een politiek programma Een plaats 
krijgt men niet ' 
Paul Van Grembergen. 26 april. 

„De demokratische nationalisten beginnen 
bijna terug van nul, althans in de opiniepeilin
gen, maar ze beginnen Opnieuw 

Ondertussen geven we aan ons volk, on
der slagen, met veel stampen, trekken en 
duwen het broodnodige zelfbestuur Ook dat 
nog wil men ontkennen Maar voort doen ze 
Pablo Neruda, de vrijheidsdichter van de 
indianen in Zuid-Amenka, zei dat hij met tien 
mensen die geloven in de vrijheidsidealen die 
vrijheid verovert De huidige ,,tragische' 
Volksunie beschikt over die tien mensen en 
over nog veel meer" 
Paul Van Grembergen. 26 april. 

,,Als de Vlaamse Beweging met zou be
staan, zou men ze dringend moeten uitvin
den In 1830 kwam de Belgische staat tot 
stand Vandaag bevindt die zich in het defen
sief, maar er staat een nieuwe instelling voor 
de deur, de Europese Gemeenschap We 
moeten die opnieuw kntisch beoordelen De 
Vlaamse Beweging moet erover waken dat 
het Belgisch unitarisme met wordt vervangen 
door een Europees unitarisme " 
Peter De Roover, voorziRer WB. 24 april. 

HETVOLK 
„Als de overheid dne jaar geleden al geen 

zicht meer had op de boekhouding van KS, 

dan mag men aannemen dat van de experts 
vandaag het onmogelijke wordt venwacht 
aangenomen dan nog dat alles correct in de 
boekhouding terecht is gekomen Nu al is 
gewag gemaakt van het verbranden van 
bezwarende documenten, een klacht die wel
iswaar nog met hard kon worden gemaakt, 
maar wel de sfeer schept waarin de onder
zoeken moeten plaatsgrijpen 

Een ander gevaar is dat er naar zondebok
ken zou worden gezocht onder het lagere 
personeel van de vennootschap Die zouden 
dan moeten opdraaien voor sommige ,,spijti
ge vergissingen" of,,betreurenswaardige te
kortkomingen" De spijtigste vergissing is 
echter gebeurd op een ogenblik dat te veel 
macht terecht kwam in de handen van een te 
kleine groep die duidelijk over te veel geld 
kon beschikken En de betreurenswaardigste 
tekortkoming is dat met al veel eerder werd 
ingegrepen toen bleek dat de controle op de 
boekhouding mank liep" 
Leo Marynissen. 21 april. 

DE NIEUWE GAZET 
"Het klinkt een beetje verbazend, maar 

minister Wathelet, doorgaans weinig blijk 
gevend van overactiviteit, is geschrokken De 
minister verkeert in shocktoestand na de 
zwarte woensdag van het oubollige Belgi
sche gerecht, de zaken Haemers en Kirschen 
dus De minister heeft zelfs iets gedaan hij 
wil dat het parket in beroep gaat in de 
smadelijk afgelopen Kirschen-affaire en hij 
heeft in de Senaat het Hof in het Haemers-
proces zelfs een standje gegeven, omdat 
daar ,,te gemakkelijk excuses van juryleden 
werden aanvaard" We moeten daaruit dus 
besluiten dat Wathelet, met de sterkste per
soonlijkheid in Dehaenes regering, het nor
maal vindt dat burgers een maand of vier 
worden gegijzeld in een rechtszaak, daarvoor 
hun vakantie moeten laten vallen, een stuk 
van hun inkomen en meer van dat Wie 
schreef ook alweer dat ,,contract met de 
burger' ' Misschien kan Wathelet zichzelf 
aanbieden Zijn beleid van de voorbije jaren 
IS tenslotte een onvoldoende excuus" 
Luc Van Der Kelen. 23 april. 

Fmanceel I 1 I | 1 
Ekonomische JL JLxM JLj^ 

,,Luik, het Palermo aan de Maas' Of ster
ker nog België, het Italië van het noorden' 
De overeenkomsten zijn de jongste tijd intri
gerend groot „Italiaanse toestanden" duiken 
langs alle kanten op Agusta, Cools, KS, 
Haemers, om nog maar die te noemen De 
Luikse onderzoeksrechter Ancia hoopt zelfs 

in een aantal dossiers meer informatie te 
vinden in Italië zelf Een rechtstreekse „Italian 
connection" dus 

In zo'n klimaat gedijen ook bewegingen die 
een okkult racisme uitspelen En gedijen 
figuren als een Van Rossem, de Belgische La 
Cicciolina Een zotskap die profiteert van de 
lacunes in het gerechterlijke onderzoekwerk 
en wild om zich heen stampt met allerlei 
echte en vermeende scandalitis-verhalen En 
er daarbij nog in slaagt de aandacht af te 
leiden van de onfrisse praktijken waarin hij 
zelf de jongste jaren was betrokken " 
Jerry Van Waterschoot. 

T.V.-EKSPRES 
,,lk heb altijd al gevonden dat de Volksunie 

een partij is met goede ideeën En met 
doelstellingen waar ik volledig achtersta De 
Volksunie heeft ook altijd goede ervaren 
politici gehad en steevast een consequente 
koers gevaren Zeker wat het milieu betreft 
De Volksunie was overigens de allereerste 
partij die een milieucongres organiseerde In 
het t)egin van de jaren zeventig, geloof ik Dat 
was in die tijd tamelijk progressief en revolu
tionair " 

Jaak Van Assche, akteur en VU-schepen. 
Nr. 17. 

DEMOR^iN 
„De kans op een ernstig nucleair ongeluk 

mag dan al klem zijn, de gevolgen ervan zijn 
zo onmetelijk groot dat het produkt van deze 
beide variabelen ieder rationeel denkend we
zen zou moeten doen besluiten dat de risi
co's van kernenergie onder de huidige voor
waarden onaanvaardbaar zi jn" 
Eloi' Glorieux, Greenpeace. 26 april. 

HET BELANG 
VAN LIHBURC 

„Politiek IS geen zaak van nu eens komen 
en dan weer gaan Politiek is integendeel een 
opdracht die iemand bewust zelf aanvaardt 
Dat men daarbij zijn persoonlijk welzijn met 
vergeet, bewust zorgt voor morgen en over
morgen, spreekt voor zichzelf Al te arrogant 
datzelfde politieke gebeuren willen gebruiken 
om in de eerste plaats de eigen ambitie te 
bevredigen, is evenwel de beste weg om nog 
meer burgers-met-politici te verplichten de 
politiek de rug toe te keren " 
IVIarc Platel over begrotingsminister Mieke 
Offeciers. 22 april. 

pvdb 
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HORIZON 

DE NIEUWE EEUW 
Na de bespreking in WIJ van vorige week door Peter 

Dejaegher van het boek Het Einde van de Twintigste 
Eeuw en van de Moderne Tijd van de Amerikaanse 
historikus John Lukacs, lijkt het mij aangewezen om 
vandaag stil te staan bij het recente boek van de Yale-
professor Paul Kennedy: De Wereld in een Nieuwe 
Eeuw. 

U zal zich herinneren dat deze historikus in 1987 
opzien heeft gebaard met zijn 703 bladzijden tellende 
Wisselkoers van de macht waarin hij opkomst en verval 
der grootmachten sedert de zestiende eeuw op briljante 
wijze heeft uiteengezet. Ik herinner mij levendig de 
redenen waarom het China van de Ming-dinastie of het 
Ottomaanse Rijk in de zestiende eeuw niet in de 
startblokken van de geschiedenis zijn geraakt. Ook het 
Mogol-Rijk of het Moskovietisch Rusland hebben het — 
tenminste tot op heden - moeten afleggen tegen 
Europa, net zoals Japan onder het Tokoegawa-bewind. 

Het boek De wereld in een 
nieuwe eeuw, (448 biz. in het 
Engels, 527 in het Duits!) 
somt de fundamentele uitda
gingen op waarmee wij, over 
zeven jaar, zullen te maken 
hebben... 

De kern van de hele proble
matiek in het begin der XXIe 
eeuw is de demografische 
eksplosie die door een geo
metrische progressie wordt 
bepaald, erger nog dan de 
vooruitzichten van Maltus in 
1798. 

Drie grote problemen 
spruiten daaruit voort: de 
ekologische verloedering, het 
gebrek aan voedsel en de 
algemene werkloosheid. 

Ekologisch zullen tien miljard vol-gemotoriseerde-
hoog-technolgische aardbewoners het broeikaseffekt 
nog verergeren, het gat in de ozonlaag verdiepen en de 
ontbossing veralgemenen. Drinkwater wordt een alge
meen probleem, samen met het verschijnsel van ekolo
gische vluchtelingen waartegen men op den duur in het 
welstellende Noorden alleen nog gewapend verzet zal 
kunnen leveren. 

Tegen het gebrek aan voedsel kan slechts door de 
bio-technologische (agrochemie en gen-techniek) ge
reageerd worden maar zij dient als substitutie voor 
milieuzorg, voor producenten uit het Zuiden en stimu
leert het monopolie van de grote koncerns. 

De werkloosheid zal zich vooral in het Zuidelijk 
halfrond voordoen terwijl in het Noorden de automatise
ring en robotisering zal doorgezet worden. 

De wereld zal bovendn almaar verkleinen ten gevolge 
van de globale kommunikatie die spektakulair toeneemt 
en die de intensiteit van de sociale spanningen zal ten 
spits drijven. Daartegenover staat de traagheid van 
aanpassing van de hedendaagse mens: als ,,erzats" 

ïfe!^ 

tegen vernieuwing, tendeert hij in tegendeel naar funda
mentalisme. 

Na deze basiskoncepten ontleedt de auteur de afzon
derlijke landen wier aantal recent is toegenomen terwijl 
de ekonomische problematiek een grotere interdepen
dentie vertoont. 

Japan kan zich volgens hem het best aanpassen. Ook 
Zwitserland. Verder bekijkt hij China en Indië terwijl 
Afrika alleen hongersnoden, massale sterften en volks
verhuizingen zal te zien geven, nog voor het begin van 
de nieuwe eeuw. 

De Verenigde Staten waren in Kennedy's vorig boek 
,,nummer 1 in relatieve daling". Ook hier gaat hij er van 
uit dat het ekonomisch draagvermogen van deze we
reldmacht haar niet meer in staat stelt om de Pax-
Americana af te dwingen tenzij een oplossing gevonden 
wordt voor de intense rassenproblemen, voor de ge
zondheidszorg en voor de kwaliteit van het Amerikaans 

onderwijs. 
Voor Europa tenslotte lijkt 

het kernprobleem: immigra
tie uit de Oost- en Centraaleu-
ropese landen en uit Noord-
Afrika. 

Tegen het werk van Paul 
Kennedy wordt ook storm ge
lopen. Zo zag André Fontey-
ne alreeds in Le Monde van 
26 oktober 1990 de hele pro
blematiek van Kennedy's eer
ste boek op een volkomen 
andere manier: er is geen 
enkele natie die op haar een
tje de leiding van de planeet 

^ kan waarnemen, schreef hij. 
Anderzijds lijkt het jongste 

Kennedy-boek de school
strijd tussen ,,Declinists" en 

,,Revivalists" ten spits hebben gedreven. Volgens de 
optimisten kan de kombinatie van Fiber Optica met de 
Minochip-technologie leiden tot een volkomen nieuwe 
informatie-ekonomie, met bvb. thuisscholen of met 
thuis-geleverde gezondheidszorg. 

,,Vernieuwing is geen bedreiging", zeggen deze 
dinamisch ingestelde kritici van Kennedy. 

Volgens hen heeft de mens nooit in de geschiedenis 
meer middelen gehad om op te treden dan dat nu het 
geval is. 

Om eerlijk te zijn: ik heb het jongste boek van 
Kennedy nog niet gelezen. Ik baseerde mij voor dit 
artikel op de reakties, pro en contra, die ik wél reeds heb 
gelezen, op de kritieken en besprekingen die ik sedert 
de publikatie van het werk heb ingezameld. U ziet dat de 
tesissen van prof. Paul Kennedy heel wat reakties 
losweken. Misschien wordt het dus hoog tijd om het 
boek werkelijk te gaan lezen ? 

Hans De Belder 
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FEDERAAL VERTROUWEN 

Johan Sauwens: „Men moet zich in de eerste plaats met zijn eigen zalten 
bezighouden bij de uitoefening van zijn bevoegdheden." Vic Anciaux: „Deze 
staatshervorming lean onmogelijit het eindpunt zijn." 

I
N het kamerdebat onderstreepte Johan 
Sauwens hoe belangrijk de wijziging 
van artikel 25ter is voor de deelstaten. 
Dat nieuwe artikel van de federale 
grondwet zegt dat de restbevoegdheden 
tot de deelstaten behoren. 

„Dit principe l^oudt in dat België moet 
worden gebouwd op tiet principe van de 
subsidiariteit, een beginsel waan/oor wij 
ook op Europees nivo ijveren. Wat de 
deelstaten zelf willen doen, zullen zij zelf 

doen. Wat zij samen willen doen, zullen zij 
samen doen. Een nieuwe federale dialoog 
dringt ziet) op. Het is immers ondenkbaar 
dat de federale Kamer en de federale Se
naat op een ouderwetse, schoonmoede
rachtige wijze zullen beslisssen over de 
hoofden van de deelstaten heen. Dit is poli
tiek niet langer mogelijk Dit gesprek zal hoe 
dan ook gevoerd moeten worden in samen
spraak met Kamer en Senaat enerzijds en 
de Raden anderzijds. De instellingen van de 
deelstaten zullen hun betrokkenheid in dit 
federale gesprek opeisen. Het beginsel van 
deze federale loyauteit was voor de VU ge
koppeld aan de principiële toekenning van 
de restbevoegdheden van de deelstaten. Dit 
laatstgenoemde artikel is immers uitermate 
belangrijk om artikel 1 van de Grondwet 
juist te interpreteren. 

De nieuwe federale staat heeft het speci
fieke kenmerk dat er geen hiërarchie van 
normen is en geen onderschikking van de 
deelstaten aan de federatie. De belangen-
konflikten tussen de federale staat en de 
deelstaten dienen dan ook op een be
schaafde wijze opgelost te worden. Voor de 
VU betekent federale loyauteit dat Vlamin
gen en Walen elkaar in vrede laten leven, 
dat men zich niet bemoeit met de andere. 
Men moet zich in de eerste plaats met zijn 
eigen zaken bezighouden bij de uitoefening 
van zijn bevoegdheden, en niet met die van 
de anderen." 

GEEN EINDPUNT 
In hetzelfde kamerdebat onderstreepte 

Vic Anciaux nogmaals dat deze staatsher
vorming geen voorlopig eindpunt kan zijn. 

„Deze staatshervorming kan onmoglijk 
het eindpunt zijn. Omdat de nieuwe federale 
staat verre van volmaakt is. Het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt 
niet gesplitst voor de verkiezing van Kamer, 
Senaat en Europees Parlement Wel wordt 
het arrondissement gesplitst voor de verkie
zing van de Raden, wel worden de tweetali
ge kantons gesplitst, wel worden de zes 
Brusselse Vlamingen in de Raad recht
streeks verkozen, wel kunnen de franstalh 

gen rond Brussel niet kiezen voor of geko
zen worden in de Franse Gemeenschaps
raad. Het is een leugen te beweren dat het 
kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde 
wordt ingesteld door de Sint-I^ichielsak-
koorden: wij zijn er alleen niet in geslaagd 
het te splitsen. De Volksunie heeft daarom 
een amendement ingediend. 

Daarmee heeft zij willen duidelijk maken 
een voorstander te zijn van de volledige 

In de Kamer en Senaat werd de 
voorbije week de hervorming van 
de Grondwet afgerond. De ka
merleden applaudiseerden voor 
het Federale België. In de Senaat 
was het stil: het Is de eerste keer 
in de geschiedenis van België dat 
een wetgevend orgaan zichzelf 
grondig hervormd. Vlaams minis
ter Johan Sauwens pakte uit met 
een primeur: hij hield een gloed
nieuw eksemplaar van de nieuwe 
Grondwet boven de doopvont. 

splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De sa
menstelling van de Senaat maakt ons ook 
niet gelukkig. De VU wilde dat de Senaat de 
Kamer van de twee grote Gemeenschappen 
van het land zou zijn. De voorgestelde sa
menstelling en bevoegdheidsverdeling is 
een monstertje. Het overdreven bevoegd
heidspakket en de hybride samenstelling 
van de Senaat doet niets af van de tweede
ligheid van dit land. Wij aanvaarden deze 
onvolmaaktheid alleen omwille van het be

lang van de gehele staatshen/orming. Posi
tieve punten zijn de rechtstreekse verkiezing 
van de Raden, de opvulling van de be
voegdheden van de deelgebieden, de toe
kenning aan de deelgebieden van de rest
bevoegdheden, de toekenning van de inter
nationale bevoegdheden aan de Gemeen
schappen, de splitsing van de provincie 
Brabant en de kieskantons. Dit alles wil de 
Volksunie niet op de helling zetten. 

Wij hebben ook bereikt dat werk zou wor
den gemaakt van het wegwerken van de 
financiële transferten van Vlaanderen naar 
Wallonië die niet op objektieve gronden zijn 
gebaseerd. Deze eis was geen lachterje. Als 
de voorgestelde maatregelen niet zijn geno
men zullen wij bij de eindstemming geen 
positieve stem uitbrengen. Een heel aantal 
maatregelen waren beloofd tegen einde 
maart. De VU neemt aan dat de regering 
vertraging heeft opgelopen door de moeilijk
heden die ze heeft gehad, maar wij willen 
de zekerheid dat de maatregelen vermeld in 
het dokument van 21 januari tijdig worden 
genomen." Tot zover de tussenkomst van 
kamerlid Anciaux. 

Het antwoord van de eerste minister: 
„Eerstdaags zullen de besluiten in verband 
met de Raad van het RIZIV worden gepubli
ceerd. Hetzelfde geldt voor de samenstel
ling van de kommissie ter responsabilisering 
van de mutualiteiten. De nieuwe raad zal 
onmiddellijk de subkommissie moeten sa
menstellen die de transferten in de sociale 
zekerheid moet onderzoeken." 

Wordt volgende week vervolgd. 

(ge) 
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WETSTRAAT 

VU-ADRES AAN BOUTROS-GHAU 
Tijdens zijn bezoek aan België liad de 

sel<retaris-generaal van de Verenigde Naties 
ool< een onderlioud met de verzamelde kom
missies van Buitenlandse Zaken van Kamer 
en Senaat. De heren Nothomb en Claes 
wrongen zich in alle mogelijke bochten om 
de sekretaris-generaal welgevallig te zijn. 

Vooral de kamervoorzitter waakte er als 
een volleerde ceremoniemeester over dat 
ontvangst en gesprek zich binnen de perken 
van het protokol afspeelde. Hij was er dan 
ook niet graag bij toen Paul Van Grembergen 
namens de VU een brief aan Boutros Bou-
tros-Ghali overhandigde. Die ontving „het 
adres" met de glimlach, zoals wij dat van hem 
gewoon zijn; hopelijk heeft hij het ook gele
zen. 

De VU-brief begint met er op te wijzen dat 
er naast de Rechten van de Mens ook Rech
ten van de Volkeren bestaan en dat elk militair 
optreden moet gestoeld zijn op het funda
menteel recht van alle volkeren op zelfbe
schikking, maar tegelijk op het respekt van 
alle volkeren tegenover elkaar en met recht 
op eigen politieke organisatie. Vlaanderen is 
goed geplaast om te weten dat de weg naar 
zelfbeschikking langs geweldloze en demo-
kratiscche paden verloopt en niet bereikt 
wordt door burgeroorlog of etnische zuiverin
gen. Een gepast optreden tegen de partijen 

in ex-Joegoslavië die deze rechten onmoge
lijk maken dringt zich dan ook op. 

De VU geeft Boutros-Ghali 10 maatregelen 
mee om tot een onmiddellijk einde van de 
mensonterende konflikten in de Balkan te 
komen. 

1. strikte toepassing van de ekonomische 
en wapenembargo's; 

2. onverbiddelijk toepassen van het vlieg
verbod ; 

3. sturen van een VN-politiemacht die on
der VN-kommando en onder het gezag van 
de VN-sekretaris-generaal staat en niet af
hankelijk is van de verschillende deelnemen
de staten; 

4. uitroepen van veiligheidszones waar de 
bevolking eindelijk, zonder angst voor verde
re bedreiging, op adem kan komen. Zij moet 
er door voldoende VN-blauwhelmen in be
scherming worden genomen. 

5. selektief uitschakelen van militair mate
riaal, konvooien, tanks, militaire bevoorrading 
van die partijen die met de agressie door
gaan; 

6. uitroepen van Bosnië tot een gebied 
onder „administratieve autoriteit van de 
UNO" waarin een volledige ontwapening 
plaatsvindt en waar de dialoog met alle 
betrokken partijen tot stand komt om een 
duurzame vrede en een demokratische maat

schappijordening te bereiken. Het is belang
rijk dat bij dit vredesoverleg niet enkel de 
huidige leiders, maar alle belangrijke maat
schappelijke groepen te betrekken. 

7. onmiddellijke bevrijding van alle gevan
genen. 

8. vervolging van de oorlogsmisdadigers. 
9. massale internationale hulpverlening 

aan alle vluchtelingen in Joegoslavië; 
10. alle noodzakelijke maartregelen om de 

uitbreiding van het konfikt naar Kosovo te 
voorkomen door het sturen van UNO-troe-
pen. 

De brief is niet de eerste kreet die de VU 
over de toestand in ex-Joegoslavië laat ho
ren. Reeds in december '92 eiste de partij de 
uitvoering van de maatregelen die tot van
daag slechts schoorvoetend worden doorge
voerd of overa/ogen: het afdwingen van een 
sluitend ekonomisch embargo, een strikte 
wapenstop en de harde toepassing van het 
vliegverbod boven Bosnië. Al deze maatrege
len hebben moeten wachten op de bijna-
realistatie van de etnische zuivering door de 
Sen/ische milities. Van een krachtig interna
tionaal optreden is nog steeds geen sprake. 

Hopelijk komt er na de zoveelste afwijzing 
door de Bosnische Serviërs van het vredes
plan Owen-Vancewe\ iets in huis van al deze 
maatregelen. 

In een brief aan de sekretaris-generaal van de VN uitte de VU een l<reet over de toestand in ex-Joegosiaviê. Zel(er in 
Bosnië ziet het er niet naar uit dat er spoedig een oplossing Itomt voor de aanslepende etnische l(onf liirten. De VU dringt 
dan ool< aan op een Itrachtig internationaal optreden. (foto Reuter) 
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WETSTRAAT 

KAMERLID HUGO OLAERTS 
VINDT BOEK EEN UITGELEZEN INSTRUMENT 

Kamerlid Hugo Olaerts, zelf minnaar de 
van schone letteren, is bekommerd om het 
gebrek aan leeskultuur, vooral bij de jonge
ren. „In deze tijden van vervlakking en ver
dwazing, van toenemend analfabetisme en 
taalvervuiling, van taalslordigheid tot bij uni-
versitairen toe" interpelleerde hij vonge week 
in de Vlaamse Raad kultuurminister Hugo 
Weckx omtrent zijn intenties om via bibliote-
ken en ondenwijs de jeugd weer zin in lezen te 
geven. 

ZORGELIJK 
Olaerts verwees in zijn interpellatie naar 

enkele recente studies waaruit steeds dezelf
de zorgelijke toestand blijkt. Onderzoeken in 
Limburg stellen dat nauwelijks de helft van de 
lagere scholen een min of meer behoorlijke 
schoolbiblioteek bezitten. De boekenkollek-
ties zijn er doorgaans klein en verouderd, 
samenwerking met de plaatselijke openbare 
bilbiioteek is haast onbestaande en ook de 
leerkrachten beschikken over onvoldoende 
kennis van het nieuwe boekenaanbod. 

Volgens deskundige C. Van Baelen bezit 
Vlaanderen, in vergelijking met Nederland en 
Frankrijk, de grootste groep niet-lezers. En 
ook B. Jongen schrijft in het tijdschrift Com
municatie dat er inzake de koördinatie van 
leesbevordering geen initiatieven zijn, dat de 
verzuiling blijvende kontakten belemmert en 
de overheid nauwelijks stimulerende maatre
gelen neemt. 

Een enigszins ander geluid liet enkele 
weken geleden de Leuvense professor Rita 

Kamerlid Hugo Olaerts wil de jeugd 
weer zin in lezen geven. (foto wu) 

Ghesquiere horen. Tijdens de jeugdboeken
week van 1987 verscheen van haar onder
zoeksteam een uitgebreide vragenlijst in en
kele jeugdtijdschriften (Zonnestraai, Zonne-
landen Top), waarop meer dan 40.000 kinde
ren in de pen kropen. Uit hun antwoorden 
destilleerde de prof een minder pessimistisch 
beeld. Lezen zou, naast sporten en TV-kijken, 
de favoriete bezigheid zijn van de 9 tot 12-
jarigen, en dit voorspelen, knutselen, kompu-

terspelletjes en tekenen. Dat de beeldkultuur 
de leeskultuur zou overwoekeren bleek niet 
uit haar onderzoeksmateriaal. Wel zou er een 
verschil in ontwikkeling bestaan tussen de 
veellezers (sommigen onder hen worden als 
leesfanaten aangeduid) en de wéinig-lezers. 

Het onderzoek van Ghesquiere wordt wel 
van diverse kanten bekritiseerd. De 40.000 
leerlingen die hebben geantwoord zouden 
niet representatief zijn; het invullen van de 
formulieren gebeurde meestal Wass//caa/zo
dat de antwoorden gevleid zouden zijn in de 
richting van het lezen en vooral, de enquête 
werd uitgevoerd in 1987, dus voor de op
komst van VTM en de videospelletjes. 

UITGELEZEN 

De helft van de Limburgse scholen bezit geen behoorlijice schoolbiblioteek. 
(foto Archief) 

In zijn antwoord op de pertinente vragen 
van Hugo Olaerts zei minister Weckx dat het 
er niet om gaat „de televisie of de komputer-
spelletjes of de video met alle zonden der 
verdomming op te laden. Streefdoel moet zijn 
een opleiding tot kritische, volwassen den
kende burgers te midden van een kommunl-
katiemaatschappij". Dat het boek, en de 
bevordering van de leeskultuur, daarbij nog 
steeds uitgelezen instrumenten zijn gaf de 
minister volmondig toe. 

Om over meer betrouwbare uitgangspun
ten voor het beleid te beschikken zal, vanaf 1 
juli, in samenwerking met de Vereniging ter 
Bevordering van het Boekwezen, een perma
nent onderzoek worden opgezet naar het 
koop-, lees- en leen-gedrag in Vlaanderen. 
Tevens wees de minister erop dat het budget 
van de schrijverslezingen opnieuw werd ver
hoogd van 8 miljoen in 1991, naar 9 miljoen in 
1992 en naar 10 miljoen in 1993. Schrijversle
zingen zijn evenementen waarbij een auteur 
voorleest uit of vertelt over het eigen werk. 
Het ministerie van Kuituur betaalt hien/oor 
5000 frank. Vooral scholen, verenigingen en, 
in mindere mate, openbare biblioteken tre
den op als organisator. 

Tenslotte wenst de minister iets te doen 
aan de promotie van de plaatselijke openba
re biblioteek (POB). Weliswaar is 1 op 5 van 
de Vlaamse bevolking ingeschreven in een 
openbare biblioteek, maar de bekendmaking 
van de rijkdom van de biblioteek naar het 
grote publiek toe kan heel wat beter. De 
administratie van Kuituur onderzoekt mo
menteel hoe ze promotieprojekten van biblio
teek naar scholen en jeugdverenigingen kan 
onderzoeken. 

Filip Delos 
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STAATSHERVORMING 

MINISTER SAUWENS STELT 
FEDERALE GRONDWET VOOR 

Vrijdag 23 april 1993 zal een datum zijn die 
in de geschiedenisboeken een plaats zal 
krijgen, die dag hebben de grondwetgeven
de Kamers hun werkzaamheden inzake het 
grondwettelijk luik van het St.-Michielsak-
koord afgerond. Voor het eerst maakt de 
grondwet nu uitdrukkelijk melding van een 
realiteit die sinds jaren is gegroeid en die van 
België een federale staat heeft gemaakt. 
Deze grondwetswijziging is dus zonder meer 
van historisch belang. 

Johan Sauwens, Vlaams minister van Ver
keer, Buitenlandse Handel en Staatshervor
ming, heeft de goede ingeving gehad onmid
dellijk na de stemming de nieuwe federale 
grondwet in een handige brochure uit te 
geven. 

EEN DINAMISCH 
PROCES 

J.Sauwens: „Deze nieuwe Grondwet is 
meer dan federaiistisch te noemen. Zij bevat 
immers reeds een aantal konfederalistische 
elementen. Zo wordt door het inschrijven in 
de Grondwet van het nieuwe artikel 25ter, dat 
de restbevoegdheden aan de deelstaten toe
wijst, een nieuwe staatsfilosofie bevestigd. 
Hierdoor wordt erkend dat België moet wor
den gebouwd op het principe van de subsi
diariteit, van de staatsfilosofie dat de macht 
en de demokratische legitimiteit van de klei
nere eenheden naar de overkoepelende een
heid gaan en niet omgekeerd." 

De kogel is door de kerk. Het ruchtmakende St.-Michielsakkoord werd 
gesteund door de grondwetgevende Kamers. Dit land zal nooit meer hetzelfde 
zijn: België is nu een federale staat. (foto oann) 

Deze bevestiging heeft reeds op het terrein 
zijn weerslag. Men zal rekening moeten hou
den met dit nieuwe grondswetsartikel bij de 
interpretatie van de bestaande bevoegd
heidsverdeling. 

DE FEDERALE 
GRONDWET VOOR 

-LEZERS 
Waar WIJ-lezers en andere rechtge

aarde federalisten reeds decennia op 
zitten wachten kunnen wij thans aanbie
den : de Federale Grondwet Wie deze 
historische uitgave in zijn/haar bezit wil 
hebben kan deze gratis op onze redak-
tie bekomen. 

Zij moeten dan wel een (gele) brief
kaart sturen naar Haal meer uit WIJ, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Faxen kan ook: 02/217.35.10. 

J.Sauwens: „De volledige uitvoering er
van zal moeten leiden tot het grote federale 
gesprek waarbij de deelstaten zullen bepalen 
wat zij nog langer samen zullen doen. Het is 
immers politiek niet langer denkbaar dat het 
federale parlement hierover over de hoofden 
van de deelstaten zou beslissen. Dit gesprek 
zal hoe dan ook gevoerd moeten worden in 
samenspraak met Kamer en Senaat enerzijds 
en de Raden anderzijds. 

Dit illustreert de stelling van de Vlaamse 
regering dat de staatshervorming een dina-
misch proces is." 

Daarom zal later, aldus minister Sauwens, 
blijken dat precies de huidige grondwetsher
ziening, die o.m. de deelstaten eigen recht
streekse verkozen instellingen geeft, van his
torische betekenis is. 

Om al deze redenen heeft minister Sau
wens er voor gezorgd dat de tekst van de 
nieuwe federale grondwet samen met een 
korte toelichting voor iedereen verkrijgbaar. 
Dank zij hem kan WIJ ze deze week aan al de 
lezers gratis aanbieden. 

- De nieuwe federale grondwet. Samenstelling 
Frank Ingelaere. Ultg. Vlaams min. van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staashervorming, 
Trierstr. 93, 1040 Brussel. 78blz. 
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SLEUTELEN AAN DE RAND 

VLAAMS-BRABANT HAPT 
NAAR ADEM 

O
VER de verloedering van 
Vlaams-Brabant werd al veel 
gezegd en geschreven, maar 
nog niet zoveel bewezen. Na
tuurlijk voelt iedereen op z'n 
klompen aan dat Vlaams-Bra
bant zo Vlaams en groen niet 
meer is als twintig jaar gele
den. Het is niet moeilijk te ver
onderstellen dat de rand rond 
Brussel een gegeerd woon

oord geworden is voor Franstalige Brusse
laars en buitenlandse werknemers die in 
Brussel gestationeerd zijn. En het klinkt lo
gisch om hieruit af te leiden dat zulks de 
huurprijzen en de prijzen van bouwgronden 
en woningen zodanig de hoogte injaagt dat 
de autochtone dorpelingen in de verdruk
king geraken. Op enkele uitzonderingen na, 
bvb. de vastgoedanalyses van Anhyp of de 
cijfers over het aantal vreemdelingen per 
gemeente, zijn er over deze verschijnselen 
weinig objektieve gegevens beschikbaar. 

VUB-RING 
Dat vond ook de Vlaamse regering, en ze 

gaf de Algemene Planningsdienst van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
opdracht om een algemeen referentiekader 
over Vlaams-Brabant te schetsen. Het onge
publiceerde dokument dat de Algemene 
Planningsdienst klaarstoomde dateert van 
oktober 1992. 

Eén van de eerste zaken die de dienst 
onderzocht was de globale bevolkingsevo
lutie in Vlaams-Brabant. Tijdens de jongste 
14 jaren (78-'92) groeide de bevolking in 
Vlaams-Brabant aan met 62.107 inwoners 
(van 914.849 naar 976.956). Deze bevol
kingsgroei van 6,79% lag bijna dubbel zo 
hoog als de groei van de Vlaamse bevol
king in het algemeen (3,76%). Men stelde 
vast dat de groei in Vlaams-Brabant zich 
niet alleen in het Brusselse randgebied 
voordeed, maar een algemeen karakter ver
toonde. 

Voor een verdere analyse beperkte de 
Planningsdienst zich tot wat ze een eerste 
brede Vlab-ring noemt, die bestaat uit drie 
subzones van in totaal 22 gemeenten: de 

zes faciliteitengemeenten (subzone 1a), de 
gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren 
(subzone 1b), en de 13 aangrenzende ge
meenten (subzone 2). Vooral subzone 1b is 
een eksplozieve groeier. Maar ook de cijfers 
op gemeentelijk nivo zijn sprekend. Rekord-
groeier is Meise, met een groei van 32,7%, 
terreinverliezers zijn Vilvoorde, Machelen, 
Drogenbos en Linkebeek, die van '78 en '92 
tussen de 2 en de 5% van hun bevolking 
verloren. In het zuidoosten van de Vlab-ring 

Alweer Vlaams-Brabant, denkt u 
nu misscMen. Jawei, alweer 
Vlaams-Brabant. Het Vlaams-Bra
bant van de Franstalige Inwlfke-
llngen, van de oprukkende Eu-
rokraten, van de onbetaalbare 
grondprijzen, van de groenver-
stindende verkavelwoede. Omdat 
er belangrl|ke dingen te gebeu
ren staan en nieuw feitenmate
riaal verzameld werd. In het eer
ste deel van een nieuwe reeks 
bijdragen over wat Viaanderens 
Jongste provincie moet worden, 
trachten we al die slogans nu 
eens In cijfers te vatten. De kon-
kiuzie luidt: een belangrijk deel 
van Vlaams-Brabant hapt naar 
adem. Vervolgens gaan we na in 
hoeverre de grootscheepse plan
nen van de Vlaamse regering, 
aangekondigd in Vlabinvest, om 
zuurstof toe te dienen, aan ver
wezenlijking toe zijn. Tensiotte 
onderzoeken we welke mogelijk
heden er bestaan om het woon-
recht aan bepaalde voorwaarden 
te onderwerpen. 

(Wezembeek-Oppem, Tervuren, Hoeilaart, 
Overijse, Huldenberg, Bertem, Kortenberg) 
steeg in de beschouwde periode de bevol
king bijna dubbel zo snel als In Vlaams-
Brabant in z'n geheel (13,4% tegenover 
6,8%) en meer dan driemaal zo snel dan de 
bevolking in Vlaanderen (3,8%). 

De natuurlijke groei van de bevolking is in 
de Vlab-ring met 18,r/oo eerder beperkt, 
Vlaanderen in z'n geheel kende een natuur-

Overijse. Een blijkbaar idillisch kiekje. 
Toch heeft deze Vlaamsbrabantse ge
meente af te rekenen met een razend
snelle bevolkingsaangroei. (foto wu) 

lijke groei met 27,1 %o. De groei van de 
bevolking was in het betrokken gebied vol
gens de studie in zeer sterke mate bepaald 
door eksterne migratiestromen. In de perio
de '78-'83 was bijna tweederde van de be
volkingsgroei in Vlaams-Brabant toe te 
schrijven aan migratiestromen. 

In de Vlab-ring echter was in die periode 
de demografische druk van buiten nog gro
ter: in de periode '78-'83 77,2% (met piek 
van 87,4% in de faciliteitengemeenten). In 
de periode '84-'91 nam ze iets af: 73,7%. 
Vooral de jongste jaren stelde men vast dat 
de migratiedruk zich verder uitbreidt in 
Vlaams-Brabant, aangezien het aandeel van 
de migratie in de groei er met 75,8% hoger 
ligt dan in de Vlab-ring. 
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De migratiebalans in Vlaams-Brabant 
wordt zoals verwacht zeer sterk beïnvloed 
door de uitwijking uit Brussel Vlaams-Bra
bant wint in de penode 78-'91 gemiddeld 
jaarlijks 3 700 inwoners uit Brussel, maar 
verliest er jaarlijks gemiddeld 840 aan 
Waals-Brabant Het inwijkingsoverschot be
loopt dus gemiddeld 2 860 inwoners per 
jaar Van de 51 827 inwijkelingen die in de 
periode '78-'91 Brussel ontvluchtten voor 
Vlaams-Brabant waren er 6 540 buitenlan
ders Het bleek dat voor de jaren 1989-91 
de aangroei van de bevolking in de zones 
la en 1b haast uitsluitend bepaald werd 
door de buitenlanders (107,9% voor zone 
la en 145,5% voor zone 1b, zie tabel 1) In 
feite betekent dit dat de uitwijkende Fransta
lige Brusselaars in subzone 1 (de dichte 
rand) worden opgevolgd door anderstalige 
buitenlanders Alles wijst erop dat deze bui
tenlanders geen „arme gastarbeiders" zijn 
Uit deze tabel blijkt ook het onderscheid 
tussen de verschillende zones in Vlaams-
Brabant Toch zijn ook in subzone 2 nog 
33% van de inwijkelingen buitenlanders Tel 
daarbij het (ongekende) aantal Franstalige 
Belgen, en men beseft dat ook deze subzo
ne 2 tegen een sterke verfransingswind 
moet opboksen 

Tabel 1 : Aandeel binnen- en buitenlandse 
migraties '8'91 (in %) 

binnenlands buitenlands 

zone la 
zone 1b 
zone 2 

Vlab-ring 

Vlaams-Brabant 

- 7,9 
-45,5 

66,8 

42,2 

57,8 

107,9 
145,5 
33,2 

57,8 

42,2 

zone 1a de zes faciliteitengemeenten 
(Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Ge-
nesius-Rode, Wemmei, Wezembeek-Op-
pem) 

zone 1b Hoeilaart, Overijse, Ten/uren 
zone 2 Asse, Beersel, Bertem, Dilbeek, 

Grimbergen, Huldenberg, Kortenberg, It/la-
chelen, Meise, l\/lerchtem, Sint-Pieters-
Leeuw, Vilvoorde, Zaventem 

Losvan de migratiebewegingen kennen de 
gemeenten uit de Vlab-ring al een sterke 
buitenlandse aanwezigheid In de Vlab-ring in 
z'n geheel wonen 8,39% vreemdelingen 
(waarvan 74,1% EG-vreemdelingen) In de 
faciliteitengemeenten is 13,11 % vreemdeling, 
in zone 1b (Hoeilaart, Ten/uren, Overijse) 
18,49%, en in zone 2 (de 13 aangrenzende 
gemeenten) 5,38% In gans Vlaams-Brabant 
bedraagt het percentage vreemdelingen 
4,62%, in gans Vlaanderen 4,47% De onmid
dellijke rand rond Brussel (zone la en 1b) 
herbergt dus procentueel 3 a4 maal zoveel 
vreemdelingen dan Vlaanderen in zijn ge
heel 

EKONOMISCHE 
GROEI 

Naast de bevolkingsevolutie wierp de Plan-
ningsdienst ook een blik op de evolutie van 
het aantal bedrijven Daarvoor werd het aan
tal inrichtingen in de RSZ nagevlooid, wat 
vertaald kan worden in aantal bedrijfsentitei-
ten met inbegrip van alle juridische entiteiten 
die een vzw zijn in de nonprofitsektor De 
auteurs waarschuwen er wei voor dat deze 
gegevens met alleen ekonomisch te interpre
teren zijn Ook andere redenen, organizatori-
sche, fiskale etc kunnen een onderneming 
ertoe brengen een autonoom juridisch sta
tuut aan te nemen 

In de periode '78 tot '84 steeg het aantal 
RSZ-instellingen in de Vlab-nng met 1,9% 
Het daalde in de zone la (-9,4%) en de zone 
1 b (-2,3%), maar steeg in de zone 2 (-i- 5,5%) 
In gans Vlaams-Brabant steeg het aantal 
RSZ-instellingen in die periode met 3,8%, in 
Vlaanderen met 1,5% Het in vergelijking met 
Vlaanderen uiterst hoge cijfer van zone 2 
dient vooral gezocht te worden in de aan-
loopfaze van de ontwikkeling van het gebied 
rond de luchthaven en de grote ring 

In de penode '84-'90 is er een algemene 
uitgesproken groei van het aantal bedrijfsen-
titeiten in de regio zone la +16,8%, zone 
1b 30,1%, zone 2 32,5%, de ganse Vlab-
nng 29,7%,Vlaams-Brabant 27,6%,Vlaan
deren 22,2% De aangroei in de gemeente 
Zaventem is in deze periode eksplozief te 
noemen 495 nieuwe eenheden, of 27% van 
de Vlab-nng Uit de studie (waarin ook werk
loosheidscijfers, evolutie van de bezoldigde 
tewerkstelling en aantal zelfstandigen betrok
ken werden) kan besloten worden dat de 
ekonomische groei in de Vlab-nng en in 
Vlaams-Brabant een autonoom karakter ver
toont de ontwikkeling is er veel krachtiger 
dan elders 

Hoe deze toestand zich verder zal ontwik
kelen zal natuurlijk in de eerste plaats be
paald worden door de algemene konjunk-
tuurevolutie Daarnaast zal echter ook de 
beschikbaarheid aan ruimte voor nieuwe be-
drijfsinplantmgen een rol spelen Volgens 
analyses van de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij voor Vlaams-Brabant is die po
sitieve groeifaktor ruimte nu veel minder aan
wezig dan in de jaren tachtig 

Wanneer de bevolkingsevolutie op langere 
termijn beschouwd wordt, kan overigens een 
merkwaardige vaststelling gedaan worden 

„Landelijk" tafereeltje in Vlaams-Brabant. (foto wu) 
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in de periode '51-71 steeg de bevolking in de 
zes faciliteitengemeenten bvb. van 32.313 
naar 58.358, een stijging van 80,6% op tw în-
tig jaar. Tijdens de daaropvolgende periode 
van 20 jaar (71-'91) steeg de bevolking 
slechts met 8.319 inwoners, of 14,2%. Zou
den de vastlegging van het speciaal statuut 
van deze gemeenten via de taalwetgeving 
van 1963, en de Vlaamse ruimtelijke ordening 
via de gewestplannen vanaf het begin van de 
jaren zeventig hier een rol in spelen? Mis
schien wel, maar hoe sterk die overheidsing
repen bepalend waren is moeilijk na te gaan. 

P|^f!'.ff»f*^yyt,«wyyf>%ww^ 

Uit de Anhyp-studie kon overigens ook 
afgeleid worden dat Waals-Brabant een over-
looprol speelt voor Vlaams-Brabant. Volume-
en prijsontwikkeling zijn er even spektakulair 
als in de Vlab-ring, maar het absolute prijsni-
vo ligt er toch nog gevoelig lager voor bouw
gronden (ongeveer 66% van het nivo van het 
Vlab-ringgebied). Woningen daarentegen 
zijn er gevoelig duurder dan in de Vlab-ring 
(indeks 115). Waarmee een besluit uit de 
Crisp-studie bevestigd lijkt, nl. dat de over
loop naar Waals-Brabant gevolgd wordt door 
een overloop van Franstalige Brusselaars 
naar Wallonië. 

WAALS[-BRABANTSE) 
OVERLOOP 

Tijden van ekonomische hoogkonjunktuur 
lijken gepaard te gaan met een versterkte 
migratiestroom vanuit Brussel naar Vlaams
en Waals-Brabant. In de eerste helft van de 
jaren zeventig verlieten jaarlijks zo'n 30.000 
Brusselaars de hoofdstad. In de magere 
eerste helft van de jaren tachtig viel deze 
emigratie terug tot plusminus 12.000 per jaar. 
De tweede helft van de tachtiger jaren liep de 
inwijking uit Brussel in de rest van Brabant 
weer op, zonder evenwel de rekordcijfers van 
het begin van de jaren zeventig te bereiken. 
Bovendien valt volgens de studie de iichte 
tendens waar te nemen dat Waals-Brabant 
een stijgend aandeel krijgt van de uitgewe
ken Brusselaars. In de Crisp-studie Les 
Bruxellois kwam Frangoise Thomas recent 
zelfs tot de vaststelling dat Franstalige Brus
selaars steeds meer uitwijken verder naar 
Wallonië dan het Waals-Brabantse arrondis
sement Nijvel, dat te duur zou worden. 

De studie van de Planningsdienst sugge
reert dat de stijging van de Brusselse inwij
king naar Waals-Brabant wellicht verband 
houdt met een andere opstelling van de 
aangrenzende buitenlanders uit Brussel dan 
die van de emigrerende Franstalige Brusse
laars. De ene groep verblijft hier toch meestal 
tijdelijk en bekommert zich minder om taai
toestanden en kulturele identiteit maar meer 
om de aanwezigheid van een aantal voorzie
ningen zoals scholen voor de kinderen. De 
Franstalige landgenoten daarentegen weten 
dat inzake taalwetgevingen er geen perspek-
tief is tot herziening, aldus de Plannings
dienst. 

De nota stelt verder dat een zekere druk-
vermindering vanuit Brussel naar Halle-Vil-
voorde nog versterkt wordt door een uitwij
king vanuit Halle-Vilvoorde naar Waals-Bra
bant. Over de jaren zeventig en tachtig ver
liest Vlaams-Brabant sistematisch volk aan 
Waals-Brabant. Dit fenomeen doet zich het 
sterkst voor in Halle-Vilvoorde. Zijn dit vroe
gere Franstalige Brusselaars die in een eerste 
tijd naar Vlaams-Brabant zijn getrokken en na 

KORRIDOR 

Zonder woorden.. (foto WIJ) 

heroven/veging veiliger kulturele oorden zijn 
gaan opzoeken ?, vragen de auteurs zich af. 

Om de problemen die zich in Vlaams-
Brabant stellen goed te begrijpen is het nuttig 
ook nog eens de konkluzies uit de Anhyp-
studie over de waarde van de onroerende 
goederen (april 1992) te herhalen. Tijdens de 
periode '88-'91 stegen de prijzen van de 
bouwgrond nog met 65% in de Vlab-ring. De 
prijzen voor de woningen stegen er in dezelf
de periode met 34%. 

Bouwgrond wordt vooral in de zes facilitei
tengemeenten peperduur. In 1991 bedraagt 
de gemiddelde prijs, bijna 4.000 frank per 
vierkante meter, er bijna het dubbele (indeks 
177) van de rest van het Vlab-ringgebied. De 
woningprijzen liggen minder ver uiteen. In de 
zones 1 a en 1 b liggen ze circa 30% boven het 
gemiddelde prijspeil van de ganse Vlab-ring, 
nl. 3,6 miljoen frank per woning in '91. In de 
faciliteitengemeenten was de gemiddelde 
prijs 4,8 miljoen frank, in Overijse, Hoeilaart 
en Ten/uren 4,3 miljoen frank. In zone 2 
bedroeg de gemiddelde prijs in '91 3,2 mil
joen frank, met uitschieters in Meise en Dil-
beek, waar een huis ook gemiddeld 3,9 
miljoen kost. 

Toch bestaan er nog niet teveel redenen 
om ons verheugd te tonen over de overloop-
rol van Waals-Brabant en Wallonië. In een 
andere nota van de Algemene Plannings
dienst werd nl. vastgesteld dat een aantal 
gemeenten uit de Vlab-ring speciale aan
dacht verdienen. Het gaat om de gemeenten 
begrensd door de autoweg naar Parijs en de 
autoweg naar Luik, die in de korridor naar 
Wallonië liggen. De Planningsdienst pleitte 
ervoor om de gemeenten Beersel, Bertem, 
Huldenberg, Kortenberg en Zaventem bij het 
prioritaire aktiegebied (zone la en 1b) te 
voegen. 

De Planningsdienst stelde vast dat vier van 
deze 5 gemeenten wat bevolkingsgroei even
veel of beduidend meer skoren dan de negen 
prioritaire gemeenten. Met uitzondering van 
Zaventem skoren deze 5 gemeenten ook op 
het kriterium migraties (periode '84-'91) ho
ger dan deze van zone 1. De Planningsdienst 
stelde verder vast dat vooral in Zaventem 
(saldo: 7,31) en Bertem (saldo 5,09) de 
eksteme migraties zelfs een hoger aandeel in 
het totaal innemen dan in zone la (5,02), en 
dicht in de buurt komen van zone 1b (9,75). 
Het zou vooral om de deelgemeenten Sterre
beek en Leefdaal gaan. Ook de aanwezig
heid van EG-inwoners is in deze 2 gemeenten 
(Zaventem: 7,52%, Bertem 4,12%) merkelijk 
hoger dan in de rest van zone 2 (3,70%). Het 
is verder onrustwekkend te noemen hoe snel 
de prijsontwikkeling van de bouwgronden in 
deze gemeenten, vooral in Huldenberg, evo
lueert. Wat absoluut prijspeil betreft liggen de 
bouwgrondprijzen in Huldenberg nog 30% 
lager dan in Overijse Ten/uren en Hoeilaart, 
maar over de periode '88-'91 stegen de 
prijzen in Huldenberg met 116%, tegenover 
een stijging van 56% in zone 1 b. Als de eerste 
gemeenten reeds terapeutisch dienen be
handeld te worden, zijn de nieuwe gemeen
ten duidelijk toe aan intense preventie, be
sloot Guido Deblaere van de Plannings
dienst. 

(pdj) 

Volgende week: 
Vlabinvest op lemen voeten 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /11 

DE ROMAANSE VOLKEREN 12 
OKSITANEN 

Met de politieke arm van de OI<sitaanse 
voll<sbeweging gaat het nog steeds niet 
goed. De gewestelijke verkiezingen in Franl<-
rijk leveren één enkele uitsctiieter op: 5,9% in 
het kiesdistrikt Alpes-de-Haute-Provence; 
wat evenwel geen verkozene oplevert. Dan 
zijn er nog 3,3% in Hautes-Pyrenées. De 
andere uitslagen liggen even boven of zelfs 
onder 1%. 

KATALANEN 
De Katalanen zetten hun opmars onver

stoorbaar verder, staat of geen staat. 
Op 15 maart '92 worden de 4.800.000 

kiezers van de Spaanse deelstaat Katalonië 
opgeroepen om de 135 leden van hun parle
mentte verkiezen. De druk van de socialisten 
is groot en er strekt een onvoorziene wind op 
ten voordele van onafhankelijkheid. Toch 
slaagt uittredend president Jordi Pujol, van 
de liberale regionalistische partij Convergen-
cia i Uno, er voor de derde achtereenvolgen
de maal in, de volstrekte meerderheid te 
behalen, zelfs met twee zetels méér. 

Wel verstrekt ERC {republikeins links) die 
voor onafhankelijkheid opkomt, zijn aan
hang : van 6 naar 11 zetels. 

De centralistisch-linkse partijen boeren 
achteruit, vooral omdat velen van hun aan
hangers niet gaan stemmen. Ook de konser-
vatieve centralisten blijven in Katalonië onbe
duidend. 

In het Katalaanse gedeelte van Frankrijk 
verlopen de gewestelijke verkiezingen veel 
slechter. Slechts 4.900 Katalanen stemmen 
op Katalaanse partijen. In 't meen/oud inder
daad, want er dagen twee zulke op. De ene, 
Unitati Catala, behaalt 1,1%; de andere, die 
zich „regionalistisch" noemt, 1,9%. 

Gelukkig is er nog leven buiten de politiek. 
De Katalanen hebben van de in Barcelona 
gehouden Olimpische spelen (2 a 3 miljard 
televisiekijkers) dankbaar gebruik gemaakt 
om de wereld duidelijk te maken dat Barcelo
na Katalaans is, niet Spaans. Reeds bij de 
openingsceremonie krijgt Katalaans de ere-
rol. Zelfs de Spaanse koning richt zich in het 
Katalaans tot het publiek en tot de buiten
landse afvaardigingen. Overal wapperen Ka
talaanse vlaggen. De Katalanen vormen een 
zelfbewust volk dat zijn onafhankelijkheid 
binnen de EG zonder bomaanslagen wil 
bereiken. 

L'ALTöDETtRiMi^^eió 
DE 

CATALUNYA 

L'ESFERANCA D'EUROPA 
CONmiCIÓ PIR LA iNDEPENDÈNCIA NACIOKAL 

Staat of geen staat, de Katalanen laten van zich horen In de wereld, (foto Archief) 

WALEN 
Alhoewel vele Walen zich nog steeds voor

doen als hoeders van de Belgische eenheid, 
groeien zij steeds verder van de Vlamingen 
weg, ja zelfs van de franssprekende Brusse
laars. Stilaan maar zeker verleggen zij het 
zwaartepunt van de Gemeenschap naar het 
Gewest. Niet toevallig verkiest Wallonië's ge
wichtigste politikus, PS-voorzitter Guy Spi-
taels, minister-president te worden van het 
Gewest Wallonië. Wallonië is dus bezig de 
evenknie van Vlaanderen te worden en Brus
sel, duidelijker dan ooit, een afzonderlijk 
Gewest, een hoofdzakelijk Frans taaieiland 
binnen het Gewest Vlaanderen maar dan wel 
ontsnappend aan toezicht van die beide 
Gewesten. 

Op 25 april '92 komen te Luik vier Waalse 
verenigingen bijeen om opnieuw vaart te 

zetten achter de Waalse regering: Wallonië 
libre. Mouvement Wallon pour Ie Retour a la 
France, Wallonië Region d'Europe en Toudi. 
Ze zijn het over vele dingen oneens, behalve 
over de noodzaak dat de dialoog tussen de 
Gemeenschappen van deze laatsten moet 
uitgaan, over de rechtstreekse verkiezingen 
van de gewestraden, over de mogelijkheid 
rechtstreeks toegang tot Europa te krijgen en 
over toenadering tot Frankrijk. 

In juni blijkt dat de Franse Gemeenschap 
een aantal dure gebouwen te Brussel wil 
verkopen om het tekort op haar begroting te 
verminderen. Verlaten de Walen Brussel dan 
toch echt? 

Voor de kleine plaatselijke offensieven die 
zij langs de taalgrens, in Bever en Voeren, 
eventjes hebben ingezet, raadplege men dit 
overzicht onder de hoofding „de zuidelijke 
Nederlanden". 

FRANSEN 
Dat de Fransen op hun kulturele uitstraling 

in de wereld bedacht zijn, is geweten. Het 
prestigieuze Franse dagblad Le Monde 
brengt op 10 juni '92 een geestdriftig artikel 
over de doorbraak van het Franse lied in 
Nederland onder de titel „triomphes en terre 
batave". 

Vermeldenswaard is minder deze door
braak zelf dan de omstandigheden waarin zij 
geslaagd is. Zij is namelijk de vrucht van een 
volgehouden inspanning. 

Vooral een taalattaché aan het Maison 
Descartes (Franse tegenhanger van het Goe-

the-lnstituutj te Amsterdam heeft die verricht. 
In drie jaren tijds heeft hij, samen met de 
Franse ambassade en een begroting van een 
miljoen Bfr. (voor dit doel alleen), een twintig
tal koncerten kunnen organiseren en straal-
platen plaatsen bij radio's. Daaraan wordt 
een grootscheepse aktie in Nederlandse 
scholen verbonden. De vereniging van lera
ren levende fa/en verleent haar medewerking. 
Voor het eerst sinds haar stichting ruimt de 
Nederlandse Sindikale Kamer voor de Plaat
industrie tijdens haar plaatdagen een grote 
plaats in voor Franse kunstenaars. 

> 
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Als klap op de vuurpijl komt in de herfst een 
Frans festival te Amsterdam en een nacfit van 
tiet Franse lied (het zal daar wel „chanson" 
heten) te 's Gravenhage. 

Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn ^ 
zonder de beate bewondering die vele Ne
derlanders (zoals Duitsers) voelen voor al wat 
Frans is. 

EENZELFDE 
GEVECHT? 

Heel wat vlaamsgezinden lopen storm te
gen de verengelsing van ons openbaar leven. 
De Fransen hebben met hetzelfde verschijn
sel te kampen. De strijd wordt daar wel op 
officieel vlak gevoerd. Zo komt de Hoge Raad 
van de franstaligheid (Haut Conseil de la 
francophonie) op 3 april te Parijs samen met 
als agendapunt „het Frans als taal van de 
wetenschap". 

Op de vraag of wetenschappelijke vorsers 
al dan niet gehinderd worden door het publi
ceren van hun resultaten in het Frans i.p.v. in 
het Engels, hadden de meeste verantwoor
delijken van de Franse wetenschappelijke 
wereld niet of ontwijkend geantwoord. De 
bijeenkomst van de Hoge Raad verloopt dan 
ook nogal stormachtig. Sedert een tiental 
jaren worden immers ook in Frankrijk steeds 
meer wetenschappelijke kongressen gehou
den waar alleen Engels de voertaal is, ook al 
zijn de meeste deelnemers franstalig. De 
enige uitkomst die geboden wordt is betoela
ging van snelle geschreven vertalingen en 
toename van simultaanvertalingen (tolken). 
Maar, zoals elders, ontbreekt daar het geld 
voor. 

Begin juli '92 richten 250 kultureel en 
politiek vooraanstaanden een dringende op
roep tot president Mitterand om hun taal te 
redden van de venwoestingen „die het (Ame
rikaans) Engels er aanricht, mede door de 
„kollaboratie" van vele Fransen zelf." 

President Mitterand pepert zijn ministers 
alvast in dat ze er moeten mee ophouden, 
perskonferenties in het Engels te geven. 

Zich verdedigen tegen een vreemde taal en 
kuituur is één zaak, andere aanvallen is een 
andere. Dommeriken en kwade geesten noe
men de beide houdingen gelijkelijk „nationa
lisme". 

Wij gaan hier niet nogmaals betogen dat 
alleen de eerste houding deze naam verdient. 
De andere heet „(kultuur)imperialisme". 
Frankrijk heeft op dit stuk een lange ervaring. 
Dat deze niet tot het verleden behoort blijkt 
nog eens op 23 juni '92. Op die dag neemt 
het Franse parlement een hervormde Grond
wet aan. Begin juni dient een zekere Lamas-
soure, volksvertegenwoordiger, tevens Euro
parlementslid en op de koop toe zelfs (ver-
franste) Bask, een amendement in, dat zegt 

Is Jersey Frans of Engels? Het eiland is alvast „groot" genoeg om „nationalis
tisch" beroerd te worden. (foto VUM) 

dat het Frans en alleen het Frans grondwette
lijk recht van bestaan heeft in Frankrijk. Dat is 
zogenaamd tegen het Engels gericht. 

In feite kan elke Franse regering hiermee 
de juridische grondslagen wegslaan van on
der de krakkemikkige statuten die zgn. ge
westelijke of minderheidstalen met zoveel 
moeite en tijd hebben kunnen opbouwen. 

Zijn er ook andere dan zulke chauvinisti
sche Franse politici ? Het amendement wordt 
alleszins eenparig aangenomen. 

BUITENGAATS 
Zijn de Anglonormandische, alias Kanaal

eilanden Frans of Engels? Volkenrechtelijk 
zijn zij Brits, zij het in een los verband: de 
koningin van Groot-Brittannië is tevens 
staatshoofd van o.a. Jersey. Het is de vorstin 
die de luitenant-generaal (zeg maar eerste-
minister) ter plaatse benoemt. 

Wanneer in het voorjaar deze luitenant-
generaal een belangrijk rechter ontslaat, ont
staat zowaar nationalistische beroering. Deze 
eilanden spraken namelijk in oorsprong Nor-
mandisch Frans. Er bestaan daan/an nog 
overblijfselen: een weekblad en enkele 
straatnamen. 

BEVOORRECHT 
Wij weten niet hoeveel gewicht dit motief, 

openlijk of onderliggend, in de schaal legt. 
Een feit is dat de ontslagen rechter een partij 
opgericht heeft die als doel heeft de Britse 
vorstin als staatshoofd te ven/angen door een 
verkozen president. 

De Fransen hebben het altijd zo weten aan 
boord te leggen dat ze van de wereld meer te 
goed hebben dan anderen. Tijdens de zomer 
van 1992 is daar weer een tipisch staaltje van 
te zien. 

Op 16 en 17 juli 1942 - in volle bezettings
tijd dus - werden in de Parijse Velodrome 
d'Hiver 13.152 joden samengebracht om 
naar Duitsland te worden gevoerd. Deze 
operatie werd verricht door Franse politie
diensten, destijds onder het bevel van het 
wettige staatshoofd, maarschalk Pétain, met 
zetel te Vichy. Omdat deze gebeurtenis en 
heel de niet zo geringe kollaboratie die er 
rond hing precies een halve eeuw geleden is, 
komen er heel wat boeken, artikelen, gedenk
schriften, dokumentaires en TV-uitzendingen 
aan te pas. Tot bekroning ervan vraagt het 
„Vél d'Hiv"-komitee aan het huidige staats
hoofd, president Mitterand, te erkennen „dat 
de Franse Vichy-Staat (niet eens „de Franse 
Staat") verantwoordelijk is voor jodenven/ol-
ging en schuldig aan misdaden tegen Franse 
joden". 

Het antwoord is neen. De Franse republiek 
zou niets te maken hebben met het Frankrijk 
van Vichy. De Bondsrepubliek moet wel alles 
erven van nazi-Duitsland en betaalt er zich 
nog steeds krom aan. Het is een kwestie van 
kontinuïteit. 

Uiteraard zijn de huidige Fransen niet ver
antwoordelijk voor de misdaden van hun 
ouders of grootouders. Maar ze nemen wel 
aan dat hetzelfde volk, dezelfde staat de 
glorierijke erfenissen van vroeger overneemt. 
Zulke houding gaat met op. Vooral omdat de 
Fransen eenzelfde houding van hun Duitse 
buren en vroegere vijanden met aannemen. 
Zoals gezegd: Fransen mogen zich veel 
veroorloven. 

K.J. 
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CHIRO, EEN ZONDAGSKIND 
ALTER BAETENS 
boek verscheen 70 
jaar nadat Lodewijk 
Dosfel „Schets van 
eene geschiedenis van 
de Vlaamsche Studen
tenbeweging (1924 -
„Tspijker" - Gent) uit
gaf In zijn inleiding le
zen WIJ „Uit de enge, 
muffe klas- en studen-

tenzalen der verfranste gestichten zagen 
Vlaanderen's beste jongelingen door de be-
dampte ruiten uit naar de verre zon der 
Gulden Sporen" Een nu te romantisch ge
worden beeld voor al diegenen die - in het 
Vlaams jeugdwerk - hun levensschool von
den „Als jeugdbeweging kreeg Dosfel's 
ideaal konkreet gestalte in de Katholieke 
Vlaamse Studentenbeweging, die wel eens 
„de eerste jeugdbeweging in de wereld" 
werd genoemd", zo schrijft de Leuvense 
prof Louis Vos over het AKVS 

Een van die onvolprezen generatie AKV-
S'ers, wijlen prof dr A Kriekemans, zou in 
1956 te Leuven het Studiecentrum voor 
Jeugdwerk oprichten Bij mijn weten was dit 
het eerste, gedragen wetenschappelijk 
Vlaams initiatief om het nooit-genoeg-vol-
prezen-Vlaams-jeugdwerk te inventariseren, 
te beschrijven en mede richting te geven 
Rik Cammaer (oud-Chiroleider) peilde met 
dit centrum in 1962 bij 130 leid(st)ers uit 24 
verschillende jeugdbewegingen (van Blauw-
voetvendels tot Young Woman's Christian 
Association) i v m het vormingswerk en het 
verenigingsleven Onder hen bevond zich 
kamerlid Paul Van Grembergen, ook oud-
Chiroleider Dr Lionel Vandenberghe, Ijzer
bedevaartvoorzitter, schreef binnen datzelf
de kader m 1969 zijn bekende AKVS-tesis 
De professoren Lieve Gevers en Louis Vos 
zouden hem volgen met dit tema, enz 
enz. 

PATRONATEN 
WORDEN.,. 

Het Vlaams jeugdbewegingsleven valt uit 
de Vlaamse beweging en het Vlaams-natio-
nalisme met weg te denken Jeugdleiders 
zoals Dosfel, Rodenbach, Ernest Van der 
Hallen en zovelen bouwden leidinggevend 
aan de nieuwe mens voor Vlaanderen-in-de-
wereld Wij mogen hen dankbaar zijn, want 
zoveel jaren heten „de strukturen" van het 
Belgische Bestel Vlaanderen in de steek 

Op vele plaatsen in Europa ontstonden al 
vanaf 1799 ,,patronages" Het oudst beken
de vinden we in Oksitanié, nl te Marseille 
In Parijs bloeiden rond 1840 deze hoofdza
kelijk hefdadigheidsjongerenverenigingen 
op basis van het St-Vincentiusgedachten-
goed Gent volgde Parijs Het St -Jakobus
patronaat uit 1850 zou het oudste in Vlaan
deren zijn Jongelingen van het platteland 
werden „aangezogen" door de industneel-
moderne stad „met al zijn bederf" i 

De patronaatswerking met lessen, spaar-
kasjes, pensioen- en ziekenfondswerking, 
,,beschutte" vooral op zondag (tussen 8u 
en 18u 30) door allerlei aktiviteiten deze 
jeugd I Met „des distractions honnêtes" 
voor „les jeunes gens de la classe ouvnere 
et de la petitie bourgeoisie' - zo lezen wij 

Dr. Walter Baeten schreef op ba
sis van zijn doktorale elndverhan-
deling Geschiedenis (KU Leuven 
1991) het „grootse verhaal van 
duizenden in Vlaanderen die in 
Chirojeugd, Verbond der Vlaam
se Patronaten, bun levensbezie-
ling vonden". 
De tekst werd onlangs door het 
Davidsfonds in een prachtig en 
rijl(eliji( geïllustreerd boek uitge
geven. Witty Kuijpers, zelf oott 
Chiro-leider, las het werk en si
tueerde het Chiroverhaai in de 
brede Vlaamse jeugdbeweging. 

in La Vie Diocesaine van oktober 1910 -
wilden vooral de kerk en haar patronaats
heren dat deel van de maatschappij „be
hoeden en opvoeden" naar hun normen 

Na de wereldbrief Rerum Novarum (1891) 
trachtten zij vakbeweging en patronaatsle-
ven te verbinden De Gesellenvereine van 
de Duitse pnester Adolf Kolping (nu nog in 
Eupen te vinden), de Oratorio's van de 
Italiaanse Don Bosco werkten in dezelfde 
richting De Ie WO betekende een halte in 
deze ontwikkeling En daar begint Walter 
Baetens boek 

De patronaatswerking leefde na 1918 vol
op verouderd en op de meeste plaatsen 
zelfs in verval De turnkringen, de voetbal
ploegen, de toneelverenigingen, de fanfa
res, enz die er hun ontstaan vonden wa
ren zachtjesaan hun eigen weg gegaan 

De kerk bouwde voor Europa - met pau

selijke wenken - haar katolieke aktie uit 
tegen het materialisme van de industriële 
maatschappij en ook tegen het socialisme 
Bewegen dus, maar hoe'' Voor jongeren 
betekende dat vooral met de standenbewe
gingen 

...BEWEGINGEN ~~ 
Priester Cardijn zorgde vanuit zijn Lakens 

onderpastoorschap vanaf 1912 met de KAJ-
VKAJ voor een arbeidersjeugdbeweging In 
1925 werd ze „officieel" erkend In 1965 -
twee jaar voor zijn overlijden - werd hij 
(laat) hiervoor „beloond" met een kardi
naalshoed 

Er was de BJB voor de jonge boeren, 
betoelaagd door de Boerenbond en geleid 
door mgr Luytgaerens De KSA had in het 
jong-studentenmidden vanaf 1932 - na 
heel wat strijd - langzaamaan o I v de 
Westvlaamse kanunnik Dubois, het AKVS uit 
de kolleges verdrongen Het HVKA zou aan 
de universiteiten er met in slagen hetzelfde 
te doen met het KVHV 

De scoutsbeweging waaide van uit Groot-
Brittannie naar de hele wereld toe 

In 1906 reeds had Baden-Powell zijn 
schema opgesteld voor „morele en fisieke 
jeugdopleiding" In 1909 wordt deze Chief 
Scout daarvoor in de Britse adelstand opge
nomen én bevorderd tot divisiebevelhebber 
in het leger Dr Maurits Van Haegendoren 
zal vanaf 1933 voor het WKS Baden Po
well's opvoedkundig denken o m door zijn 
driedelig Verkennersieven (1938) verneder
landsen en toepasselijk maken voor Vlaan
deren Vele scouts en kajot(s)ters waren 
ooit aktief geweest in de „patronage" Maar 
dat leefde zieltogend verder in oude gebou
wen, ooit opgetrokken rond grote „speel
plaatsen" vanuit een paternalistische den
ken met katoliek-liberaal geldi Dat de 
jeugdbeweging er haar eigen weg vond 
voor Vlaanderen, beseffen nu nog weinigen 

DE DOORBRAAK 
Chirojeugd, Verbond der Vlaamse Patro

naten De ondertitel wees al van bij de 
opnchting in 1941 op een voorzichtig verge
lijk met de vroegere patronaatsheren en de 
kerkelijke struktuur De wordingsgeschiede
nis van de Ghiro liep immers zeer moeizaam 
en wel van 1934 tot 1950 Zij bouwde onbe
twistbaar een eigen opvoedingsgeheel met 
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een eigen stijl uit. Elementen daan/an zijn 
natuurlijk in de patronaten terug te vinden. 
Maar er is meer. Patronaten waren in feite 
niet meer dan 19e eeuwse jeugdzorg met 
zondagsscholen o.l.v. bestuurders. Elke 
jeugdbeweging in Vlaanderen heeft zijn in
vloeden allerhande en zijn groeijaren ge
kend. De verkennerij „veredelde" zich uit de 
Britse para-militaire jongerenopleiding. 

Ook vanuit de Spaanse Franco-falanksen, 
het Duitse nationaal-socialisme en vanuit 
het kommunisme waaiden over naar de 
jeugdbeweging in Vlaanderen: stijl, spel en 
orde! Zelfs de kerk kon er, op zoek naar 
nieuwe organisatievormen, niet naast kijken. 

De nieuwe levensvorming-in-Kristus (met 
Quickborn en haar geestelijke leider, Roma
no Guardini) wogen dan weer voor de in
houd door. Het Chi-Romonogram zou voor
al in de KSA en bij de Chiro de opdracht en 
de huisstijl beheersen. De Kempenaar Jos 
Cleymans, sedert 1927 parochiepriester en 
patronaatsbestuurder in Ekeren, legde de 
basis van de Chirojeugd. Maar door zijn 
vroege „bevordering" tot pastoor in Wille-
broek, op 14 september 1935, werd hij uit
geschakeld én in het jeugdverbond voor 
Katolieke Aktie én voor de Chiro! Op 16 
september 1938 verongelukte hij. Zijn her-
waarderingsstrijd voor „het patronaat" ver
loor hij - voorlopig tenminste - tegen de 
standenbeweging o.l.v. Jozef Cardijn! 

Nederland stond mee aan de Chirowieg. 
Daar vernieuwde de patronaatswerking zich 
vanaf 1928 met de Jonge Wacht en Dux 
haar vormingsschrift. Ward van Roey, de 
latere Ghiro-landsbondsleider, opgegroeid 
in het patronaat én in scouting, legde er de 
eerste kontakten. Tot „de Chiro-doorbraak" 
(met landsbonds-proost A.F. Peeters) zou 
de kerkelijke overheid de patronaten en de 
Chiro slechts blijven beschouwen als een 
„hulpwerk" in haar Katolieke Aktie. De stan
denjeugdbewegingen waren voor haar -
naar het toenmalige maatschappelijk model 
- de eigenlijke nieuwe KA voor jongeren. 

Op 8 juli 1941 duwde de kollaboratie, 
onder invloed van de Duitse bezetter, daar-
langsheen de Vlaamse eenheidsjeugdbewe-
ging, de Nationaal-Socialistische Jeugd 
Vlaanderen (NSJV), naar voren. Velen van 
„de Dietsers" protesteerden; zij wilden het 
heelnederlandse en het AKVS-erfdeel bewa
ren. Ook dat deel van de geschiedenis lijkt 
nu verdwenen. Zou er een sterke wedijver 
ontstaan met het NSJV? 

Op 14 juli 1941 volgde immers vanwege 
de bezetter een „Anordnung" voor de (kato
lieke) jeugdbewegingen om zich bij de 
Kommandatur te melden. Rie Vanderhey-
den, die binnen de kern „trekkers" de pa
tronaatswerking vernieuwde naar de Chiro 
toe, stapte over naar het NSJV, maar zoiets 
was eerder uitzonderlijk. De Nazibezetter 
zette terzake niet door en bleef nogal „van 
de kerk af". Daardoor ontsnapte in Vlaande
ren de jeugdbeweging aan kollektieve ver
volging. Zolang er geen uniformen en uiter-

„Het schall' over Vlaanderens gouwen, Kristus Koning zijn ridders, dat zijn 
wij..." (uit een Chirolied, 1953) 

lijk vertoon bij te pas kwamen, lieten de 
Duitsers de bestaande jeugdwerking onge
moeid. 

„JEUGDSTORM" 
Langzaam, niettegenstaande de oorlog, 

groeide Chirojeugd - vooral vanuit de as 
Antwerpen-Brussel met autonome jongens-
en meisjesgroepen. In de bestaande, stevi-
Ige parochiestruktuur nestelden ze zich met 
een nieuwe vendel) en afdelingswerkmg tot 
een eenheid op basis van een dnedelige 
Belijdenis: strijd tegen zichzelf; in dienst 
van zijn volk; en trouw aan Knstus Koning. 
In '40-'41 leefden reeds 90 Chiro-groepen in 
Vlaanderen, gebundeld door die nieuwe 
geest. 

Op zondag 8 april 1945 volgde m Brussel 
de eerste naoorlogse studiedag met meer 
dan 500 leidingmensen. Drie jonge, entoe-
siaste mensen trokken nu de kar: A.F. Pee
ters en Ward van Roey, met daarbij broer 
Arie Peeters als onvervangbare ekonoom. 
Door Licht, leidstersblad; Gloed voor de 
leiders en het ledenblad Trouw werden een 
sterke „keure en bewegingsstijl" door-en
door uitgebouwd. De ingrediënten? O.m. 
een eigen „woordenschat"; een speciaal 
liederenpakket; bivakken; tientallen muziek
kapellen en speelscharen... 

In 1947 bracht de Boechoutenaar Gust 
Geest Jeugdstorm - een eerste Chirofilm 
- uit! Zo groeide de Chiro een kwarteeuw 
lang volwaardig uit tot in 1975 met 665 
plaatselijke groepen en 50.855 aangesloten 
meisjes en jongens. Het misprezen patro
naat betekende de grootste jeugdbeweging 
in Vlaanderen 

In 1947 kwam in Elisabethstad (het huidi
ge Kisangani) ook de eerste overzeese 
groep van de grond. Vlaamse missionaris
sen, dikwijls oud-leiders, droegen de fami
liale chirometodiek via FIMCAP uit in: Zuid-
Afrika, Taiwan, de Filipijnen, Chili, Haiti, 
enz... Deze jeugd- en geloofsbeweging 
kwam in groten getale - strategisch! -
„naar buiten" in 1954, tijdens een Meivaart 
in Scherpenheuvel en in 1965 te Antwerpen 
met een Top-Belijdenisfeest 

Vanuit die dinamische meer eerder geslo
ten-gebouwde jeugdbeweging groeide -
doorheen een nieuwe generatie - de inzet 
naar een bredere jeugdwerking. De Pat-
clubs, de niet-kommerciële filmklubs; de 
vormselkatechesekringen; de jeugdhuizen 
enz... kwamen van de grond. Andere be
leidslijnen werden betrokken m.b.t. de uni
form, tot de vormingeving enz... De familia
le, intuïtieve spelmetode bleef onveranderd 
met dezelfde opdracht: de Belijdenis. 

In 1984 vierde Chirojeugd-Vlaanderen 
simbolisch een halve eeuw „bestaan" o.m. 
in het mooie Chirovormingscentrum Hei-
brand te Westmalle. En hoezeer sommige 
vormen ook gewijzigd waren, toch ervaar
den we daar dezelfde kracht bij deze gene
ratie om „gelovend mekaar graag te zien, 
om vrije mensen te maken in dienst van 
onze gemeenschap". Walter Baeten besluit 
zijn mooi werk: ,,Wellicht is dat de grootste 
constante dat elke zondag opnieuw jonge
ren samenkomen om dat ideaal konkreet 
gestalte te geven." 

Willy Kuijpers, 
senator 

- Jeugdbeweging In Vlaanderen. 1918-1950. 
Patronaten worden Chiro. Walter Baeten. Uitg. 
Davidsfonds, Leuven. 1993. 895 fr. 
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MET GERTY OP HET GAZON... 

G
ERTY CHRISTOFFELS heeft al 
onze mogelijke simpatie, ze 
spreekt een vrij behoorlijk Ne
derlands, artikuleert voortreffe
lijk zodat wij haar zelfs een „Ik 
zou het begot niet weten!" met 
eens kwalijk nemen. Gerty lukt 
er zelfs aardig in om zich waar
dig te gedragen in de uitzen
ding van De Drie Wijzen, in de 
volksmond De Drie Onnoze

laars (of zijn het er vier?) genoemd. 

Mare, haar tegenspeler in het programma, 
is een persoonlijke vriend en een bekwaam 
tuinarchitekt die, zelfs naast de knappe Ger
ty, biezonder goed overkomt. Aan hen kan 
het dus niet liggen. 

N HET ONGEWISSE 
In tegenstelling tot de aankondiging ging 

het programma uitsluitend over het zuiver 
houden en de bemesting van het gazon. 
Een gazon, zo schijnt het, moet minstens 
eens per jaar „gevertikuteerd" worden. Dit 
eerder barbaars overkomend woord bete
kent dat het laatste greintje organisch mate
riaal dat in het gazon of de vitlaag zit, ten 
minste eens per jaar moet uitgekamd wor
den. Na al die moeite zou het dan ook geen 
zin meer hebben om organische meststof
fen te gebruiken voor het gazon! Wat de 
grasmat aan voedingselementen nodig 
heeft moet dan maar opgevuld worden 
met... chemische meststoffen. Zo eenvoudig 
ligt dat I 

Maar dat gaat dan weer niet met een van 
die doordeweekse chemische meststoffen, 
want die moeten in het groeiseizoen om de 
drie weken toegediend worden. Maar geen 
nood: BASF, de Badische Aniline und So-
daFabrik, is zo vriendelijk geweest hiervoor 
het produkt Isodur uit te vinden en op punt 
te stellen. En dat wondermiddel moet 
slechts tweemaal per seizoen gebruikt wor
den en ruimt meteen alle planten, die geen 
grassen zijn, op... 

Dat laatste werd, bij het begin van de 
uitzending, eerder vaag aangehaald, maar 
later in het programma werd daar niet meer 
op terug gekomen. Bezorgd als men thans 
meer en meer voor het leefmilieu wil zijn, 
wordt dan in de betreffende proeftuin op 
een kostelijke, zij het dan technisch-verant-
woorde (nou ja) wijze bodemstalen aan het 
labo bezorgd. Wat er daar dan mee ge
beurt, wat men zoekt, wat Isodur allemaal 
bevat, wat de metabolieten en dies meer 

Het produkt Isodur van BASF is een „wondermiddel" dat meteen alle planten 
die geen grassen zijn opruimt. Ideaal om uw gazonnetje te zuiveren... 

(foto VUM) 

zijn, daar werd de kijker over in het onge
wisse gelaten. 

Wél dat dit soort kontroles sedert 1929 
aan de gang zijn en dat ook nog aandacht 
besteed wordt aan een mogelijk uitspoelen. 
Van Isodur dan ? 

„Scheikundige meststoffen en 
pesticiden worden maar in de 
handel gebracht na een grondige 
kontrole op hun milieuinvloeden. 
Hoe deze kontrole gebeurt gin
gen Gerty Christoffels en IVIarc 
Verachtert bekijken in het proef-
centrum van BASF te Limburger
hof, Ludwigshafen." 
Zo werd de TV-uitzending Hobby-
tuin (BRTN) voorgesteld. Rik De-
dapper, alert zoals steeds, keek 
aandachtig toe maar voelde zijn 
groene hart bloeden en schreef 
voor WIJ dit kritisch kommentaar 
neer. 

GAZON EN GAZON 
Wat een koude drukte vanwege Rik De-

dapper voor wat gazon', zou je kunnen 
denken. Maar BASF doet dit dan ook, zij het 
om allicht andere redenen. 

Toch komt dat bewerkte gazonmaaisel 
uiteindelijk op of tussen onze groenten te
recht, zoals WIJ trouwens sinds jaar en dag 
onze bio-telers aanraden. [ > 

.21 WIJ - 29 APRIL 1993 



EKOFRONT 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

De minister-president 
Vooralter Luc Van den Brande van de Vlaamse 

executieve laat van zich spreken Knack 
onderzoekt zijn woorden en daden het 

konfederalisme de Vlaamse verankenng, de 
Boelwerf, Vlaanderen buitengaats, de kulturele 

ambassadeurs Een portret, deze week in Knack 

Manke Justitie 
Het fraude proces Kirschen en de assisenzaak-
Haemers zetten kwaad bloed De twee gevallen 

hebben mets met mekaar te maken, maar in beide 
gevallen ligt Justitie wel onder vuur 
Een analyse, deze week in Knack 

Paul, Joan, Jon, J. 
en de anderen 

De kuituur is intle stad honderd jaar Joan Miro in 
Barcelona, de bneven van Paul van Ostaijen uit 

Berlijn Verder nog een gesprek met kineast Jon 
Amielover Sommerby en met J Bemlefoverde 

indrukwekkende roman Eclips', 
deze week m Knack 

Interview David Bowie 
David Bowie heeft er weer zm in De 

verslavingen zijn bedwongen en taboes 
doorbreken hoeft met zo nodig meer Maar platen 

maken doet hij nog altijd Black Tie White 
Noise IS net uit Een openhartig gesprek met 

Bowie deze week in Weekend Knack 

En verder 
• VLD kamerlid Willy Courtois over het 

ongenoegen m zijn partij • Rebel Paul Goossens 
een kwarteeeuw na mei 68 • Gesprek met Johan 
Leman, motor achter het kommissariaat voor het 
migrantenbeleid • Bosnië hoe ketters moslims 

werden • Rusland op een tweesprong • 
Slephanopoulos de man achter Bill Clinton 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKEWOENSDAÏi 

TE KOOP 

In de Angelsaksische landen, waar tnen 
weet wat een grasmat toekomt, hecht men 
zeer veel belang aan de tussengroei, dus 
aan gewassen die met behoren tot de fami
lie van de grasachtigen Het gebeurt daar 
zelfs dat men op bepaalde tijden van het 
jaar bij het maaien een ommetje maakt om 
dergelijke planten te sparen Wij zien dat 
met zo vlug doen door de tuinliefhebbers 
van het vasteland In de meeste gevallen 
weert men in de gazons zelfs de klavers die 
gewoon als onkuid aanzien worden Om die 
reden zal een chemische gazonmeststof 
weinig potas mogen bevatten, omdat dit 
tenslotte de aangroei van de klavers stimu
leert 

TELEURGESTELD? 
Vanuit die hoek bekeken is mest van onze 

eigen kippen, maar ook bepaalde kali-arme 
organische mesten-uit-de-zak zeer aan te 
raden voor een klassiek gazon, dus zonder 
klavers Indien men hiermee in de vroege 
winter bemest, zal men gedurende het zo
merseizoen ook slechts eenmaal moeten 
overbemesten Dit bij regenweer i 

Indien wij tegen klavers en/of madelieven 
in het gazon geen bezwaar hebben is kip-
pemest met wat houtas of een gemengde 
organische mest-uit-de-zak zeer geschikt 
voor ons gazon 

Afgaande op de aankondiging van het 
bedoelde TV-programma hadden wij ge
vreesd dat al het chemisch spul, ook dat 
voor de groentetuin en dus ook voor de 
landbouw, de hemel zou in geprezen wor
den Dat IS met gebeurd, of toch enkel tot 
het gazon beperkt gebleven, wat op zich 
reeds erg genoeg is Het is met onmogelijk 
dat WIJ ons een volgende keer aan een 
beter opgevatte publiciteit ter zake mogen 
venwachten Wij blijven dan ook alert, omdat 
WIJ met kunnen gedogen dat men die giftige 
spullen zomaar ophemelt. 

Wat WIJ wél van een volgende uitzending 
over pesticiden dun/en venwachten is dat er 
mensen aangeduid worden om de verlan
gens en de belangen van de verbruiker te 
verdedigen Honderden bio-boeren en -tuin
ders in binnen- en buitenland bewijzen 
sinds jaar en dag dat „tuinieren zonder gif" 
allang geen utopie meer is en het eigenlijk 
ook nooit geweest is 

Wat WIJ in deze uitzending gemist hebben 
IS het verhaaltje van de giftigheid van de 
basisgrondstoffen van Isodur en de nawer
king van de betreffende metabolieten Ten
slotte IS het ook zo dat de meeste herbici
den tot de meest giftige pesticiden behoren, 
waan/an heel wat met een kankervenwek-
kende tot teratogene werking (misvorming 
bij planten en dieren) 

Dit verzwijgen, noemen wij misdadig i 

Rik Dedapper 

HOE EKOLOGISCH IS JE TUIN ? 

De Vlaamse Jeugdbond voor Natuur
studie en Milieubehoud, „Natuur 2000", 
geeft geïnteresseerden de kans om de 
natuur in eigen tuin te onderzoeken In 
zijn reeds 25-jarig bestaan heeft de Bond 
steeds de natuurstudie van jongeren in 
hun eigen leefwereld thuis als één van 
haar pijlers beschouwd Deze maal draait 
het projekt rond de ekologische waarde 
van tuinen en dit aan de hand van zweef-
vliegenonderzoek 

Via een bouwplan wordt een „malaise-
val" gemaakt, bestaande uit enkele hou
ten latten, gaasstof en een vloeistofreser-
voir Deze zweefvliegenval vangt de 
beestjes in de vlucht en verdooft ze in een 
alkohol oplossing Doordat het aantal 
gevangen dieren zeer klem is tegenover 
het totaal aantal zweefvliegen, kan dit 
geen negatieve invloed hebben op de 
natuur zelf Via ontleding van de verschil
lende gevangen dieren, d m v een over
zichtelijke determinatietabel, kan ieder
een een goed idee krijgen van de hoe
veelheid {kwantiteit) en het aantal ver
schillende soorten (diversiteit) van de 

zweefvliegenpopulatie in zijn tuin Hoe 
meer soorten en hoe zeldzamer ze zijn, 
des te ekologischer is je tuin 

Het projekt is begin april '93 begonnen, 
duurt tot het najaar en loopt in samenwer
king met het departement Biologie van de 
Universiteit Antwerpen De resultaten zul
len mee gebruikt worden in een weten
schappelijk onderzoek De bedoeling is 
het belang van een ekologische tuin en 
een ekologische omgeving te kunnen 
aantonen 

Natuur2000 heeft voor alle jongeren en 
andere geïnteresseerden een brochure 
klaargemaakt, waarin tot in de details 
wordt uitgelegd hoe je dit praktisch kan 
realiseren De brochure bevat een bouw
plan, een opsomming van het nodige 
materiaal en de werkwijze van bewaren 
en determineren van zweefvliegen Een 
uitgebreide determinatietabel is in de 
groenwinkel van Natuur 2000 te verkrij
gen 

- Info: Natuur 2000, Bervoetstraat 
33, 2000 Antwerpen (03/231.26.04) en 
dit tijdens de werkuren. 
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BOEKEN 

CHARLES PICQUE VAN BRUSSEL, 
VAN DEINZE EN VAN TIELT 

Dr. Paul Huys is kultureel adviseur bij liet 
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Hij Is 
germanist van opleiding en is geboren Dein-
zenaar. Als zovele Deinzenaars heeft hij een 
zwak: nl. een sterke belangstelling voor de 
schilderkunst, voornamelijk voor die van de 
Oostvlaamse Leiestreek: de Leleschilders 
van St.-Martens-Latem, Deurie, Afsnee, Aste
ne en Deinze. Zij vormen inderdaad een 
hoofdstuk apart In de geschiedenis van de 
Vlaamse schilderkunst. Men denkt daarbij 
vooral aan de impressionisten en aan de 
ekspressionisten, ook aan de schilders van 
de nieuwe zakelijkheid en, in het spoor van 
Roger Raveel, van de nieuwe visie. 

VOORLOPIG BEWIND" 
Dr. Paul Huys heeft echter gedurende een 

paar jaar gezocht naar en gewerkt over het 
werk van wie aan die Leie-kunstenaars vooraf 
ging, nl. Ci^arles Picqué, een neo-klassicis-
tlsch portretschildier. Deze werd In 1799 te 
Deinze geboren en begon te schilderen in het 
spoor van zijn oom en, na prijzen te hebben 
venworven aan de akademies te Gent en te 
Brussel, aan een professionele loopbaan. 
Een stadje als Deinze kon hem natuurlijk niet 
genoeg opdrachten bezorgen. Hij zocht het 
dus elders, vanuit Brussel, tot 1869. 

Koning Willem I gaf de jonge man een 
studiebeurs om vier jaar in Rome en Italië te 
studeren. Eind 1830 kwam Picqué terug en 
een paar republikeinse opstandelingen, anti-
monarctiisten, van de streek hielpen Picqué 
aan een speciale opdracht: het portret te 
schilderen van het Voorlopig Bewind. Picqué 
deed dat zo suksesvol dat hij weldra over
stelpt werd met opdrachten: hij schilderde 
zowat alle leden van de Belgische adel en het 
Brussels establishment. 

In 1939 richtte men te Deinze een tentoon
stelling van Picqué-werken in; men kende er 
een twintigtal en wist dat er wel nog enkele 
waren. Dr. Paul Huys kent er nu tweehonderd 
en weet dat er daarnaast nog een honderdtal 
moet bestaan. Die 200 werken beschrijft en 
lokaliseert hij in de oeuvrekataloog die hij 
onlangs publiceerde samen met een biografi
sche schets en een kultuurhistorische situatie 
van de bijna vergeten kunstenaar. De 100 
andere vindt hij vermeld, maar kon hij nog 
niet lokaliseren. 

Het boek van Paul Huys is alvast een 
waardevolle aanvulling van het schlldersbezit 
van die Oostvlaamse Leiestreek. Het is ook 
een vlot leesbaar werk waar blografie hand in 
hand gaat met de kunstbeschouwing van het 
midden van de vorige eeuw. Het boek heeft 
ook 64 schilderijen in foto meegekregen. 

Charles Picqué, neo-klassicistisch portretschilder. 

STAMBOOM 
Een merkwaardige aanvulling is ook het 

stuk familiegeschiedenis waaruit blijkt dat er 
sedert 1931 te Deinze een Karel Picquélaan 
bestaat en waaruit blijkt dat de Charles Pic
qué, eerste minister van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, een vera/ante is. De voorva
der van de Brusselse polltikus was de broer 
van de vader van de schilder. 

De Brusselse Picqué werd in Etterbeek 
geboren, zijn vader, grootvader, overgrootva
der en diens vader werden allen te Gent 
geboren. De vader van de laatste werd in 
Aarsele geboren en diens vader in Tielt. De 
vaders die daaraan voorafgingen zaten allen 
in Tielt, alleszins drie generaties na mekaar. 

De vader van schilder Picqué was in Aarse
le geboren en kwam naar Deinze, waar zijn 
twaalf kinderen, op de twee jongste na, 
geboren werden. De familiegeschiedenis die 
de studie begeleidt brengt ons tot de jaren 
1660. Een uitgebreide stamboom van de 
familie zit losbladig in het boek. 

Dr. Paul Huys, de Kunst en Oudheidkundi
ge Kring en het Museum van Deinze bereiden 
nu een grote retrospektieve tentoonstelling 
voor op basisz van deze uiterst gedegen 
studie, eigenlijk de eerste die aan deze (ten 
onrechte) bijna vergeten schilder werd ge
wijd. Het zal ook de eerste retrospektieve 
tentoonstelling zijn van zijn werk. 

Naar aanleiding van de presentatie van 
deze monografie toonde het museum van 
Deinze de werken die het museum van deze 
Picqué bezit. Het belooft een boeiende artis
tieke verrijking te zijn en meteen een portret
tengalerij van de vooraanstaanden in België 
anno 1830-1870. De schilder Karel Picqué 
overleed in 1869. 

Herman Maes 

- Charles Picqué 1799-1869. Paul Huys. Uitg.: 
Kunst en Oudheidkundige Kring van Deinze. 
Museum van Deinze en de Leiestreek, Luc Mat-
thljslaan 3 f e 9800 Deinze. 325 biz., 750 fr. (+ 50 
fr. portkosten bij verzending op rek.nr. 000-
0434500-37 K.O.K., Brielstraat 7 bus 5). 
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BOEKEN 

DE MAKABERE STILTE VAN DE PACIFIC 
In de schitterende reeks histonsch-mfor-

matieve boekjes Standaard Ontdekkingen 
verschenen enkele nieuwe deeltjes waaron
der Onbekende zeeën van Etienne Taillemite, 
vertaald uit het Frans 

De sene Standaard Ontdekkingen biedt 
een ruime waaier aan histonsche onderwer
pen, die op populair-wetenschappelijke wijze 
worden behandeld Grote tema's uit de we
reldgeschiedenis die eenieder boeien, in elk 
boekje ontdek of herontdek je een bewogen 
episode uit het wonderlijke avontuur van 
nnoeder aarde De Standaard Ontdekkingen 
zijn vlot maar kritisch geschreven en over
vloedig geïllustreerd in kleur De eigenlijke 
tekst wordt telkens aangevuld met een aantal 
pagina's „dokumentatie", op deze bladzij
den krijg je nog een heleboel ekstra informa
tie over het behandelde tema, voorzien van 
zwart-witillustraties, kaarten, een chronolo
gisch data-overzicht en een register De 
boekjes zijn uitgevoerd in handig paperback-
formaat (18 x 13cm), en prijzig bovendien 

ONBEKENDE ZEEËN 
Grote zeevaarders en ontdekkingsreizigers 

hebben steeds tot de verbeelding gesproken 
Aangetrokken door het onbekende van de 
Stille Zuidzee zwoegden de onderzoekers 
voort over de onmetelijke diepten van de 
oceaan De verzengende hitte en het bran
dende zout droogden hun lichaam uit, hon
ger, dorst en ziekten vielen hen te beurt Maar 
de onverschrokken avonturiers zwalpten on
verdroten verder over de zuidelijke zeeën 
Kennis over de beschavingen aan de andere 
kant van de aardbol sijpelde door tot de 
Westerse wereld Drie eeuwen ontdekkings
reizen hebben een onuitwisbare stempel ge
drukt op onze wetenschap, vooral op de 
geografie en de antropologie 

In Onbekende Zeeën krijgen we een leven
dige schets van de tochten op de Stille 
Zuidzee Het geeft ons een chronologisch 
overzicht van belangrijke reizen die bijdroe
gen tot het, soms moeizaam, in kaart bren-
•gen en eksploiteren van het Zuidzeegebied 

De zeeweg naar de Stille Zuidzee werd 
ontsloten door Ghnstoffel Columbus en Vas-
co da Gama Maar het is Magalhaes (Mage
laan) die in 1519 aan de eerste wereldreis 
begint Voor hem loopt de tnp echter falikant 
af, op de Filipijnen komt hij aan z'n einde De 
tocht wordt afgerond onder leiding van een 
van Magalhaes kapiteins 

De Engelsen doen als eerste een aanval op 
het Ibensch monopolie in Zuidoost-Azie, 
maar de Spaans-Portugese heerschappij in 
die streken is voorgoed voorbij wanneeer de 

^ ^ ^ e : ' H§^^2^ 

^^^^^i^^&^ 
De dood van Magalhaes op de Filipij-
nen. Een droef einde voor hij z'n 
wereldreis kon afmaken. 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
van de Republiek der Verenigde Nederlan 
den er zich mee gaat moeien De „Hollan
ders breiden hun macht en rijkdom uit, 
zodat ze omstreeks 1620 oppermachtig zijn 
in de regio 

In de tweede helft van de 18de eeuw 
worden belangrijke ontdekkingen gedaan, 
met in het minst op het vlak van de navigatie 
Voor het eerst worden nu ook wetenschappe
lijke ekspedities op touw gezet De wereldrei
zen van James Cook brachten een omme
keer in de aardrijkskunde teweeg, en hij 
ontmantelde tevens de myte van de Zuid
pool, dat eeuwen lang een rijk en vruchtbaar 
kontinent werd gewaand 

Het laatste hoofdstuk van Onbekende 
zeeën behandelt de nieuwe golf van belang
rijke ekspedities in de Stille Oceaan, zoals die 
van Darwin naar de Galapagos Eilanden, die 
de basis zal vormen voor de evolutieteorie 
Tot de laatste grote, interessante reizen naar 
de Pacific die beschreven worden, behoort 
ongetwijfeld die van de Fransman Jean-Fran-
gois de Galaup, graaf van La Perouse, wiens 
vloot echter in 1788 met man en muis verging 
voor het eilandje Vanikoro De raadselachtige 
verdwijning van La Perouse werd pas enkele 
jaren later opgehelderd door een landge
noot, de natuurwetenschapper Dumont d' 
Urville, tijdens een van diens wetenschappe
lijke Zuidzeereizen 

De dokumentatiebijlage geeft ons interes
sante informatie over de VOC en haar strijd 
om het specerijenmonopolie in het Oosten 
Terecht wordt ook aandacht besteed aan 
,,onze" Gerard Cremer, alias Mercator, die 
met z'n in 1569 gepubliceerde wereldkaart de 
navigatie verrijkte met een projektie die het 
nog steeds goed doet Een bijdrage over het 
zeemanschap in die dagen ontkracht de 
myte van de romantische zeevaart „Ook 
dan hebben we gastarbeiders voor tiet smeri
ge werk zwervers uit Centraal-Europa, op de 
vlucht voor de Dertigjarige en vele andere 
oorlogen die daar chronisch heersen Geron
seld door louche logementhouders eindigen 
ZIJ hun ellendige leven ter meerdere rijkdom 
van de 17de eeuwse yuppies in de Amster
damse grachtengordel" 

Onbekende Zeeën eindigt in sombere te
neur „Nu alles in kaart is gebracht blijft er 
weinig ruimte voor heroïek op de Stille 
Oceaan Het gebied is bij de Tweede wereld
oorlog betrokken geraakt op een manier die 
mets meer met beschaving vandoen heeft 
Tot in de jaren negentig van deze eeuw staan 
mets ontziende visserlui de zeedieren van het 
gebied meedogenloos naar het leven, kenne
lijk in een poging de Oceaan zo stil mogelijk 
te krijgen ( ) Alhoewel vaak verstrikt in eigen 
actiebereidheid, heeft de milieubeweging 
Greenpeace in dit gebied veel goed werk 
gedaan ( ) Maon's, Aboriginals, Papoea's, 
Eskimo's en Indianen worden tegenwoordig 
beschouwd als vreemden in hun eigen land, 
de inheemsen van Vuurlandzijn uitgestorven 
Als Magalhaes, Tasman, Cook en al die 
anderen levenslang waren vastgevroren in 
het IJS van hun ,Terra Incognita', dan zou de 
stilte van de Stille Oceaan anno 2000 heel wat 
minder macaber zijn geweest dan hij nu 
dreigt te worden " 

(ts) 

- Onbekende zeeën Reeks Standaard Ontdek
kingen. Etienne Taillemite. Standaard Uitg., Ant
werpen, 1993, 160 biz., 450 fr. 
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BOEKEN 

DE ROSTOV RIPPER 
Seriemoordenaars hebben altijd tot de ver

beelding gesproken Denken we maar aan 
Jack The Ripper en Landru, om de bekendste 
te noemen Over hen werden boeken ge
schreven, films gemaakt en verhalen verzon
nen Daarbij werd meestal naar sensatie en 
spektakel gezocht Geen van die uitgaven 
waren echte studies rond die massamoorde
naars 

Anders is het gesteld met Andrej Tsjikatilo, 
een vnendelijke grootvader en „perfekte" 
huisvader Hij is de hoofdpersoon in een 
bloedstollend drama, waarbij in een penode 
van 12 jaar onder zijn hand 53 mensen het 
leven heten Hoe komt iemand er toe om 53 
moorden te plegen"? Wat bezielt zo'n man '> 
Hoe kon hij venworden tot een monster in 
mensengedaante"? 

Peter Conradi verzamelde informatie om 
de vele vragen die rond Andrej Tsjikatilo 
bestaan, te beantwoorden Hij verwerkte dit 
in De Rostov Ripper. Het gruwelijke ver
haal van Andrej Tsjikatilo, de Russische 
seriemoordenaar. Het boek is gebaseerd op 
inten/iews met de belangrijkste personen uit 
die zaak, van Tsjikatilo zelf tot de politieman
nen die hem arresteerden en de psichiater 
die hulp verleende bij zijn opsponng Het 
boek geeft een huiveringwekkend beeld van 
een verwrongen geest in een verwrongen 
samenleving 

JEUGD 
Tsjikatilo werd op 20 oktober 1936 te 

Jablotsjnoje in de Oekraïne geboren Vanaf 
het moment dat hij naar de lagere school 
ging waren al tekenen van frustraties en 
kompleksen zichtbaar Hij was in zichzelf 
gekeerd en dacht dat men het altijd op hem 
had gemunt Op 12-jarige leeftijd plaste hij 
nog in bed, was bijziend en werd uitgelachen 
De puberteit zou de frustraties nog verster
ken, Andrej kropte alles op 

Toch groeide hij op tot een goed uitziende 
jonge man met een fenomenaal geheugen en 
leek zich te ontwikkelen tot een modelburger 
die alle propaganda van Stalins kommunis-
me met groot entoesiasme slikte In een 
poging zichzelf te bewijzen en zijn minder-
waardigheidskompleks te overwinnen werd 
hij redakteur van de schoolkrant Hij was 
nogal schuchter, zeker tegenover de meisjes 
en in plaats van te genieten van zijn eerste 
seksuele ervaring, restte tiem uitsluitend een 
gevoel van walging (biz 29) 

Hoe ouder hij werd, hoe groter zijn ambi
ties Andrej droomde ervan Rechten te stude
ren in Moskou HIJ werd echter met toegela
ten aan de universiteit, alhoewel hij er wel de 
kapaciteiten voor had Hij volgde dan tele-
kommunikatietechniek 

SEKSUELE 
PROBLEMEN 

In Rusland wordt op jonge leeftijd ge
trouwd Tsjikatilo was reeds 27 en nog steeds 
had hij het met aangedurfd een vrouw aan te 
spreken Zijn zus speelde koppelaarster en 
zo trouwde hij met Fajina (Fenja), zij was drie 
jaar jonger dan Tsjikatilo 

„Hun vrienden wisten mets over de proble
men die ze in de slaapkamer hadden Hoe hij 
zijn best ook deed, het lukte Tsjikatilo met om 
enthousiasme op te brengen voor seks met 
zijn echtgenote Ze bleven wel met elkaar 
naar bed gaan, zoals de geboorten van hun 
dochter Ljoedmila in 1965 en hun zoon Joen 
in 1969 zou uitwijzen" (bIz 37) 

In 1971 behaalde Tsjikatilo een graad in de 
Russische taal en letterkunde aan de univer
siteit van Rostov en werd aangesteld als 
leraar Russisch in Novosjachtinsk Daar 
greep hij tijdens de zwemles een 15-jang 
meisje bij de heupen Toen ze begon te gillen 
merkte hij dat dit hem seksueel opwond 
Tsjikatilo diende in 1974 ontslag te nemen en 
verhuisde van school en van flat In 1978 
verliest hij opnieuw zijn baan en verhuist naar 
Sjachti Daar zou hij de 9-jange Lena Zakot 
nova leren kennen, zij werd zijn eerste slacht
offer HIJ wou haar strelen en misschien zelfs 
seks met haar hebben Maar zijn lichaam 
weigerde dienst ( ) Op dat moment gebeur
de het Bij een poging zijn nog steeds slappe 
penis met zijn vingers bij haar naar binnen te 
duwen, scheurde haar maagdenvlies en 
druppelde er wat bloed naar buiten ( ) In 
plaats van overstuur te raken, voelde hij 
intens genot Hij had plotseling een orgasme, 
dat beter, intenser en heftiger was dan hij ooit 
had meegemaakt Dit moment zou beslis
send zijn voor de rest van zijn leven ( ) Hij 
greep in zijn zak en voelde het kleine zak
mes (bIz 51-52) Twee dagen later werd 
haar lichaam gevonden in de rivier de Groes-
jevka Tsikatilo werd hierna door de politie 
ondervraagd maar een zekere Aleksander 
Kravtsjenko werd beschuldigd en geekseku-
teerd 

In 1981 wordt Tsjikatilo na zedendelikten 
opnieuw tot ontslag gedwongen Op 3 sep
tember vermoordt hij zijn tweede slachtoffer 
Tot 6 september 1984 zouden er nog 30 
volgen Voor Tsjikatilo was op dat ogenblik 
moorden vergelijkbaar geworden met een 
normaal seksueel leven voor een ander (bIz 
110) Twee ontsnapten uit een instelling wer
den van deze moorden beticht Maar het 
moorden duurde voort Tsjikatilo wordt op 
14 september 1984 aangehouden, maar 
wordt wegens gebrek aan bewijsmiddelen 
terug op vrije voeten gesteld 

Het duurt tot 1987 voor hij opnieuw toe
slaat Op 20 november 1990 wordt hij op
nieuw gearresteerd Op dit ogenblik heeft 
Tsjikatilo 53 moorden en verscheidene ze
dendelikten op zijn aktief De manier waarop 
hij zijn slachtoffers meelokt is ongeloofwaar
dig en zeer vindingrijk, hij zoekt zijn slachtof
fers m alle lagen van de bevolking, meestal 
jonge vrouwen en kinderen (het merendeel 
jongens) Hij wordt in augustus 91 voor 
psichiatnsch onderzoek naar Moskou ge
bracht en toerekeningsvatbaar verklaard 

Het proces in Rostov tegen Andrej Tsjikati
lo begint op 14 apnl '92 en op 15 oktober 
wordt hij ter dood veroordeeld Vandaag is 
het vonnis nog met uitgevoerd 

Hoe kon iemand zolang een verborgen 
dubbel leven leiden' Zijn vrouw was van 
mets op de hoogte De kommunistische sa
menleving van toen bood mensen als Tsjikati
lo alle mogelijkheden om in vrijheid hun 
misdaden te begaan Pas door de perestroh 
/cavan Gorbatsjov kwam er verandering m het 

^leefpatroon van de bevolking en werkte de 
pers mee aan het opzoeken van deze moor
denaar 

BIJ het lezen van dit gruwelijk verhaal heb
ben WIJ het boek herhaaldelijk terzijde ge
legd Toch namen wij het opnieuw in handen, 
om een paar bladzijden verder te vernemen 
hoe vreselijk de moordenaar toesloeg Nee, 
dit IS geen boek voor gevoelige lezers 

(hdl) 
- De Rostov Ripper. Het gruwelijke vertiaal van 
Andrej Tjsikatllo, de Russische seriemoorde
naar. Peter Conradi Uitg Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen, 1993. 256 biz, 595 fr. 
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BOB DE MOOR SLUIT WAARDIG AF 
Spierwitte benen, priemend uit onze stijfge-

strel<en sliort, nog wat onwennig gezeten in 
een bestofte tuinstoel, profiteerden we opti
maal van de aprilse zonnebuien. Een prima 
gelegenheid om, wegzwijmelend in het voor
jaarszonnetje, het langzaam aandikkende 
stapeltje stripverhalen door te nemen. We 
lazen dne strips uit de voorjaarsaanbieding 
van Casterman. 

VAN GOD EN 
DE DUIVEL 

Het meest bizarre van de drie albums is De 
Achtste dag van Daniel Torres. 

Na de schepping heeft God niets meer om 
handen. Hij verveelt zich. Daarom roept hij op 
de Achtste Dag de duivel bij zich, en draagt 
hem op hem elke dag een ander verhaal te 
vertellen. De duivel komt daarop dagelijks 
met een vreemd verhaal aandraven. Tema's 
zijn de eeuwige vnendschap, de vraag over 
het onstaan van onze geschiedenis, de voor
uitgangsgedachte en wraak. Buiten de fata
listische teneur hebben deze vertelsels 
schijnbaar niets met elkaar te maken. Toch 
wordt in ieder verhaal speels en eigenzinnig 
kommentaar geleverd op de eerste regel van 
het boek Genesis. 

Torres tekent met rake lijnen karakteristie
ke koppen en sterk getypeerde figuren. Hoe 
kort de verhalen ook zijn, vaart zit er in ieder 
geval achter. De tekenaar houdt de lezer van 
het begin tot het einde vast in een nerveuze 
spanning. Alhoewel nogal bevreemdend is 
De Achtste dag zeker niet gespeend van 
humor. 

De Achtste Dag is een raar maar prettig 
boek! 

TUSSENSPEL 
Intermezzo van Warnauts en Raives gaat 

over Giovanna en Patrice, twee nazaten van 
Italiaanse gastarbeiders, die een „modern" 
huwelijk leiden. Toch worden Patrices uit
spattingen de zwangere Giovana te veel. Het 
huwelijk loopt op de klippen. Giovanna trekt 
met haar moeder, die ook al geen te gelukkig 
huwelijk achter de rug heeft, naar haar familie 
in Italië. Hier hoopt Giovanna tot rust te 
komen, en zal ze uitmaken hoe het verder 
moet. Ondanks een terloops avontuurtje met 
een gigolo-achtig sujet kan ze Patrice, die 
uiteindelijk toch nog zo geen kwaaie is, met 
uit haar hoofd zetten. Om een lang „verhaal" 
kort te maken: alles komt weer terecht. De 
vlucht naar Italië, inkluis de kortstondige flirt 
met de jonge snaak, was slechts een inter
mezzo in een turbulent huwelijk. 

Cori de scheepsjongen 

Het verhaal sleept zich wat loom voort tot 
aan het slot. Het overvloedig gebruik van 
flash-backs komt de helderheid van het ge
heel nietten goede. Bovendien zijn de, overi
gens nogal stroef getekende, personages 
moeilijk van elkaar te onderscheiden; wie is 
nu de moeder? is dat nu Giovanna's vrien
din? Is dat diezelfde gozer van daarnet?... 

Niet onaardig daarentegen zijn de vrij ge
detailleerde dekors. Het verhaal speelt zich af 
op twee fronten. Enerzijds is er de gore 
mijnwerkersbuurt in het Luikse (waar het 
steevast regent) en anderzijds de zonovergo
ten, reisfolderachtige Italiaanse zichten. In 
Luik voel je de dofheid en de leegheid van het 
bestaan, In Italië ruik je de olijfolie, de chianti 
en de pasta. 

Dit album van Warnauts en Raives vinden 
we een ietsje te wazig om te beklijven. Maar 
ja, dat is nu misschien juist eigen aan een 
intermezzo. 

KLASSIEK 
We besluiten dit rijtje met Dali Capitan, het 

laatste album dat Bob De Moor tekende. 
Ambassadeur van der Gracht is onderweg 

met een aanzienlijke schat en een belangrijk 
bericht voor de Sultan van Algiers. Zijn schip 
wordt echter overvallen door een zootje pira
ten onder leiding van de meedogenloze Dra-

gut. De ambassadeur schiet er het leven bij 
in, maar voor hij sterft vraagt hij Cori en z'n 
maat Harm zijn missie te voltooien, omdat die 
voor de vrede in het gebied van uitzonderlijk, 
belang is. Talloze gevaren wachten hen: een 
reusachtige vloedgolf, de wrede Dragut en 
zijn mannen, Gozo, heerser over de stad der 
gedoemden...en de mysterieuze Dali Capi
tan, „Kapitein Duivel". 

In dit blad hebben we ons meermaals in 
superlatieven uitgelaten over Bob De Moor. 
We zien ons genoodzaakt dit nogmaals te 
doen. 

Dali Capitan is een wondermooie klassieke 
strip, in de beste traditie van De Moor; een 
sterk scenario, een schitterend koloriet, 
meesterlijk en zuiver getekend, en een haast 
obsessieve drang voor historisch detail. 

Bob de Moor overleed jammer genoeg nog 
voor dit album af was. Wat Dali Capitan nog 
meer bijzonder maakt Is het feit dat Bobs 
zoon, Johan, hem in de eindfase van de 
afwerking bijstond met het uittekenen en 
inkten van de laatste pagina's. 

Met Dali Capitan nam Bob De Moor waar
dig afscheid. 

(ts) 

- De Achtste Dag. Daniel Torres. Uitg. Caster
man, 1993, 88 biz., 495 fr. 
- Intermezzo. Warnauts en Raives. Ultg. Caster
man, 1993, 80 bIz., 450 fr. 
- Cori de scheepsjongen. Dali Capitan. Bob de 
Moor. Ultg. Casterman, 1993, 48 bIz., 160 fr. 

Bob de Moor kon z'n laatste strip niet 
meer afwerlcen. Maar Johan sprong 
bij, wat van Dali Capitan wel een zeer 
bijzonder album maakt. (foto wu) 
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TENTOONSTELLING 

EEN STAD GEFOTOGRAFEERD 
John Davies, Hans Aarsman, Andre Gel-

pke Heinz Cibulka en Bernard Plossu vijf 
fotografen met een internationaal palmares, 
werden uitgenodigd om enige tijd in Antwer 
pen te verblijven Ze kregen als opdracht hun 
persoonlijke indrukken en ervaringen in deze, 
voor hen „vreemde stad te vertalen in foto
grafische beelden In de keuze van hun 
konkrete beelden en motieven waren ze vol
ledig vrij Het ging dus om zeer persoonlijke 
en artistieke invulling van hun opdracht, dus 
duidelijk geen dokumentaire opgave 

Hans Aarsman (Nederland) het zich vooral 
beroeren door de wanorde en de visuele 
anarchie van het Antwerpse stedelijke en 
industriële landschap Dus vaak met zo direkt 
vleiend, maar detaillistisch realistisch als zo
vele getuigenissen van aktiviteit, hedendaag
se grote stadsmentaliteit, kortom van het 
leven zelf 

Indrukwekkend zijn alleszins de monumen
tale foto s van de Engelsman John Davies Hij 
spitste zich toe op de fascinerende simbiose 
tussen de stad en haar haven, in konflikt met 
elkaar maar ook onvoorwaardelijk als part
ners op elkaar aangewezen 

Heinz Cibulka uit Oostenrijk stelt beeldge
dichten samen uit telkens vier opnamen, die 

'^^^m 

Bernard Plossu 
op basis van formele of inhoudelijke aspek-
ten in een suggestief verband geplaatst wor
den Het effekt is kaleidoskopisch, maar daar
door alomvattend en genuanceerd Hij bouwt 
met zijn fotomontages een veelkleurige wer
kelijkheid op 

De Duitser Andre Gelpke verhoudt zich op 
een erg emotionele wijze tot zijn beelden van 
braakliggende gronden, afgeleefde panden, 
verroeste scheepswanden, afsluitingen en 
hekkens De estetische venwerking van zijn 
uitgangsbeelden tempert op aanvaardbare 
Wijze het interpreteerbare „negativisme' van 
zijn beeldmateriaal Zij dragen aldus eerder 
een metaforische boodschap in zich 

Bernard Plossu (Frankrijk) leren we in dit 
fotografische gezelschap kennen als een 
eenzame zwerver, die het toeval op de ge
voelige plaat tracht vast te leggen Zijn beel
den dragen het leven in zich Het zijn knstalli-
saties van momenten van verwondering, te
derheid en poëzie Daarom trillend, bevend, 
mistig, troebel' 

Het gaat hier om een waardevolle en inte
ressante bijdrage tot de luister van Antwer
pen 93 

Dirk Stappaerts 

- Antwerpen '93 Een stad gefotografeerd, foto
tentoonstelling op de benedenverdieping van het 
Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47 te 2000 Antwerpen Tot 13 juni 1993 
Dagelijks geopend van 10 tot 17u (ma geslo
ten) Wo geopend tot 21 u Gratis toegang Kata-
logus 1 400 fr 

John Davies 
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MUZIEK 

GREGORIAANS: DE BREUKLIJN GEBROKEN 
De term gregoriaans roept wellicht bij velen 

onder ons jeugdherinneringen op. Voor mij 
zijn dat de processie op het Gentse Sint-
Baafsplein met een indrukwekkende ere
wacht en slierten wierook, de eerste school
dag, steevast ingeleid door het Veni creator, 
en de vroege mis op een kille kerstdag met 
het sfeervolle Puer natus est. Van de mistiek 
en het sakrale die van het gregoriaans uitgin
gen begrepen we toen niets. Wel voelden we 
de gewijde gezangen aan als iets religieus, 
iets dat ons verbond. 

De term gregoriaans roept wellicht bij velen 
onder ons een gevoel van éénheid op. Waren 
we op kamp in de Ardennen of zagen we voor 
het eerst met grote ogen op zondag het 
interieur van de katedraal van Reims, overal 
hoorden we klanken die voor iedereen her
kenbaar, begrijpelijk en universeel waren. 

Sinds de beeldenstormers binnen de kerk 
aan het werk zijn geweest om het sakrale te 
vervangen door het banale en de rijkdom van 
de melodische lijn door de taal van de 
schraalheid, zijn de behoeders van het gre
goriaans in de katakomben hun zangen blij
ven koesteren. Zo hebben ze de breuklijn 
gebroken. Abdijen verspreid over Europa 
maar ook kiemen in Vlaanderen houden het 
vuur van het gregoriaans warm. 

Zo is aan de schreve, in de buurt van 
Poperinge, sinds jaren een vlijtige bij aan het 
werk. Bernard Deheegher is zijn naam. Sint-
Jan-ter-Biezen heet de kerk, Watou de plek, 
een dorp waarvan wij wat smalend zeggen 
dat de tijd er is blijven stilstaan. Je loopt er wel 
eens een dichter tegen het lijf. Dat zou dan 
Jozef Deleu kunnen zijn of Gwij Mandelinck 
en binnenkort Hugo Claus vermomd als mo
nument... Je slentert er wel eens langs een 
krans van skulpturen. Maar er is vooral het 
gregoriaans festival. Het begon kleinschalig 
met eigen mensen en enkele koren uit het 
omliggende. Het is intussen uitgegroeid tot 
een internationaal trefpunt, een boeiend ge
beuren dat zichzelf wel eens voorbij zou 
kunnen lopen. Maar dat gevaar zit er nog niet 
in omdat de organisatie op mensenmaat 
gesneden blijft. 

Voor 1993 plant het koor de uitgave van 
een CD met als tema ,,de hoogmis en de 
vespers van Paaszondag". Het volgende fes
tival is voorzien voor vrijdag 13, zaterdag 14 
en zondag 15 mei 1994 met schola's uit 
diverse Europese landen en andere konti-
nenten, zoals het Choeur Grégorien de Paris, 
de Schola Antigua uit Madrid, het knapen
koor van de Westminster Cattiedral uit Lon

den en de Sctiola van Cambridge, koren uit 
het gewezen Oostblok nl. Praag en Vilnius, 
maar ook uit Korea en Brazilië, en uit ons 
eigen taalgebied uit Utrecht, Roermond, 
Achel, Leuven, Grimbergen, Kortrijk en onze 
beste knapenschola nl. Cantate Domine uit 
Aalst. Ik doe maar een lukrake greep. Intus
sen draagt het koor van Watou zijn bood
schap uit en gaat het zich ten gepasten tijd 
herbronnen in een of andere abdij zoals 
Fontgombault en Solesmes. 

Op vrijdag 2 april was het te gast in de kerk 
van Baardegem, een juweeltje van Romaan
se kunst waarvoor we in het buitenland een 
hele omweg maken. De leden beschouwen 
hun optreden niet als een koncert, maar als 
een uiting van zingend bidden. Geen applaus 
dus, maar bezinning rond de intrede van 
Kristus in Jeruzalem, de voetwassing, de 
klaagzang van Jeremias en de kruisverering 
in een interpretatie die teruggrijpt naar de 
handschriften van de achtste en de negende 
eeuw en die misschien iets minder vloeiend 
maar ekspressiever klinkt dan ons oor - op 
schoonheid afgestemd - gewend is. 

Zoek je een oase van stilte? Watou is er 
een, vooral wanneer er het gregoriaans klinkt. 

WDB 

BEELDSPRAAK 

het teater van de wreedfie 
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VALS LICHT 

Regisseur en producent van Alive, Franl( IVIarshall (rechts), naast Nanau 
Parrado die in de film erg geloofwaardig speelt. (foto Mare ceis) 

Wie naar de filmcredits kijkt van de film 
Alive van regisseur/producent Frank Mars
hall ziet er allerlei bekende namen. Zijn me-
deproducente Katleen Kennedy, die tegelij
kertijd zijn echtgenote is, heeft alles te maken 
met de familie Spielberg en het geluid en de 
speciale effekten werden gemaakt in de Lu-
casfabriek. Is het daarom een grote film? 
Natuurlijk niet, maar Alive is een goed ge
maakte film, die jammer genoeg een te klein 
publiek zal bereiken. Want, het meer dan 
twintig jaar oude boek van Piers Paul Read, 
dat zelf stoelde op de ware gebeurtenissen 
van 1970, is reeds lang in de vergetelheid 
geraakt en iedereen kent er ook het einde 
van: mensen zullen mensen gaan opeten, 
om in leven te blijven. 

Trouwens is dit niet de eerste film, want ook 
Survive! uit 1976 ging over dezelfde feiten. 

Alive gaat over een vliegtuigramp in het 
Andesgebergte, waar een rugbyteam erin 
slaagde om twee maanden in leven te blijven 
in de meest barre omstandigheden. 

DE NODIGE ERNST 
Scenarist John Patrei Shanley heeft een 

zeer ernstig scenario geproduceerd. En het 
pleit voor Hollywood dat het ermee in zee is 
gegaan. De vertwijfeling van de overleven
den, als zij tot de vaststelling komen dat enkel 
nog het opeten van enkele van hun reeds 
gestorven medepassagiers, hun leven zal 
kunnen redden is zeer sterk beschreven en 
de akteurs brengen de tegenzin erg overtui
gend. Het etisch debat dat voorafgaat aan de 
eerste kannibalistische maaltijd is er een dat 
ons allen aan het denken kan zetten. 

Af en toe valt er zelfs iets te lachen, maar 
vele bioskoopgangers zullen, nu de vakan
ties in aantocht zijn, niet echt graag worden 
gekonfronteerd met het feit dat een vliegtuig 
ook kan neerstorten. De jonge mensen in de 
film zijn ook een tikje te weinig heroïsch, 
omdat een jong publiek met hen zou kunnen 
dwepen. 

Een niet in de credits vermelde John Mal-
kovich, die een der overlevenden verbeeldt, 
opent en sluit de film als verteller en Ethan 
Hawke als Nando Parrado, een man die de 
uiteindelijke leiding van de overlevenden zal 
nemen, speelt erg geloofwaardig. Maar of er 
veel volk zal gaan kijken, betwijfel ik. 

GENTLEMAN? 
Wie had er ooit gedacht dat Eddie Murphy 

zich tot een politieke satire zou laten verlei
den, want dat is wat The Distinguished 
Gentleman van regisseur Jonathan Lynn 

(van de eerder flauwe My Cousin Vinny) is. 
Nu eens geen bekketrekkerij, of de bekende 
vervelende hoge lachjes, maar een redelijk 
goed scenario van Marty Kaplan, die ooit 
speeches schreef voor Walter Mondale. De 
bedrieger die naar Washington gaat en daar 
tot „eerlijke" daden wordt gedwongen, is 
natuurlijk echt komisch, want meestal ge
beurt er - net zoals in Brussel trouwens -
net het omgekeerde. 

VALS LICHT 
In deze gentleman vinden we wat terug uit 

vorige Murphy-films, maar het meeste gaat hij 
toch op Trading Places lijken. Het was leuk 
het verweerde gelaat van Joe Don Baker 
weer eens terug te zien, terwijl verdere bijrol
len eveneens verzorgd uit de bus komen. Niet 
groots, soms leuk. 

Eerst was er de roman Vals licht van Joost 
Zwagerman (De Arbeiderspers), dan maakte 
Theo Van Gogh er een film van. Dit is het 

verhaal van een bizarre hoerenloper, die 
verliefd wordt op een meisje van lichte zeden. 
Van Gogh moet toen hij het boek las in 
termen gedacht hebben van wat men als 
eens in en uitstalling ziet: Wat u buiten niet 
ziet, vraag het binnen. Het is een verhaal van 
een wereld waar natuurlijk plaats is voor 
liefde en hoofdpersonage en hoerenloper 
sinds jonge leeftijd Simon Prins zou er dan 
ook ummuun moeten voor zijn, net als üzzie 
Rosenfeld, het Amsterdams hoertje. Maar 
neen, ze worden verliefd. 

En langzaam krijgen de leugens barsten, 
barsten die ook hun liefde aantasten. Maar 
als men zegt dat problemen er zijn om te 
worden opgelost, dan zijn Simon en Lizzie 
daar niet al te zeker van, want ze zullen nu 
eenmaal worden gestraft voor een liefde die 
IS ontstaan in het bordeel, want die mag 
gewoon met overleven. 

Het boek leek me toch affer. 

Willem Sneer 

29 WIJ - 29 APRIL 1993 



SPORT 

ANTWERP: 
INVESTEREN OF SANEREN ? 

D
E Europese voetbalbekers heb
ben een lange geschiedenis. 
Het begon halfweg de jaren vijf
tig met de Europabeker voor 
landskampioenen die in zijn 
vroege jaren op bijna onge
hoord briljante wijze gedomi
neerd werd door het Real Ma
drid van Alfredo Di Stefano, 
Raymond Kopa, Francisco Gen-
to en Ferenc Paskas. Voetbal 

was toen een feest. Een sportief festijn. 

Begin jaren zestig won Fiorentina de eer
ste beker voor bekerwinnaars en nog elf 
jaar later zegevierde Tottenham Hotspur in 
de eerste Uefacupfinale. 

HOOGVLIEGERS 
Sinds die eerste finale (1956) in Parijs 

drongen zo'n tachtig verschillende klubs 
door tot de eindstrijd van een Europacup. 
Met dertien „afgevaardigden" skoort het in 
de breedte ongemeen sterke Engelse voet
bal het hoogst. Gewoon voor de aardigheid 
overlopen wij het lijstje: Manchester United, 
Leeds United, Liverpool, Nottingham, Aston 
Villa, Tottenham Hotspur, West Ham, Man
chester City, Chelsea, Arsenal, Everton, 
Wolverhampton en Ipswich. Enkele van die 
finalesten tuimelden inmiddels naar de 
tweede klasse. In het Engelse voetbal is 
sukses nog vergankelijker dan elders. Na 
de Engelsen skoorden - wie zal het ver
wonderen ? - de Westduitsers het best. Ze 
stootten met tien door naar een of andere 
finale. Onder hen nobele tweede rangsklubs 
als Munchen 1860 en Fortuna Dusseldorf. 
Daarnaast leverde het vroegere Oost-Duits
land ook nog eens drie finalisten. Maagden
burg, CZ Jena en Lokomotiv. Het calcio was 
(en is) met zijn vele geld goed genoeg voor 
negen finalisten en daarmee hebben we de 
top volledig gehad want enkel Spanje deed 
met zes klubs beter dan België en Neder
land. Frankrijk en Schotland moesten het in 
de lengte van jaren inderdaad stellen met 
vier finalisten. Zij deden echter nog beter 
dan Portugal en de vroegere Sovjetunie. 

ZELFRESPEKT 
Uit een en ander mag men afleiden dat 

de kwalifikatie van Antwerp met enkel door 

Het is zeer de vraag of voorziner Wauters stervoetballer Lehnhoff na Wembley 
zal kunnen bijhouden... (foto VUM) 

«tuich Antwerpen juich! Het is 
nauwelijks te geloven maar het is 
wet waar: de FC Antwerp, de 
oudste van alle voetbalklubs in 
België, heeft zich geplaatst voor 
de finale van de Europacup il. Op 
Wembley - een mens kan het 
zich niet mooier dromen - zal 
Antwerp het Italiaanse Parma én 
Georges Grun ontmoeten. Daar
mee is de Great Old van voorzit
ter Eddy Wauters de vijfde klub in 
België die doorstoot naar een 
Europese finale. Anderlecht, 
Ciub Brugge, Standard en KV Me-
chelen deden het Antwerp voor. 
Roodwit verkeert dus in goed ge
zelschap terwijl Antwerpen de 
plaats inneemt die het op grond 
van zijn rijke voetbaltraditie al 
veel eerder had moeten opeisen. 

het gelukkig toeval kan verklaard worden al 
moeten we er eerlijkheidshalve aan toevoe
gen dat de drie klubs (Anderlecht, Standard 
en KV Mechelen om ze bij name te noe
men) bij voorkeur schitterden in die Europa
cup II die sportief nu eenmaal onder ligt bij 
de twee andere internationale tornooien. 
Maar goed. 

De voetbalstad Antwerpen heeft een flink 
gedeelte van zijn eens zo grote zelfrespekt 
teruggewonnen en daarover kunnen we ons 
alleen maar verheugen. Het gekke van de 
situatie is evenwel dat de klubleiding door 
de onverhoopte suksessen enigszins in het 
nauw wordt gedreven. Hij had het niet met 
zoveel woorden gezegd maar desondanks 
duidelijk laten verstaan: voorzitter Wauters, 
die men niet met geld moet leren omgaan, 
plande voor de zomer een grote financiële 
saneringsoperatie. Om de klub gezond te 
houden en de toekomst veilig te stellen. Dat 
wordt in de euforie van vandaag dubbel zo 
moeilijk. Er wordt nu zelfs al met luide stem 
aangedrongen op versterking. Op nog meer 
investeren dus in plaats van saneren. 
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De voorzitter, die bij elke gelegenheid het 
vuur aan de schenen v\/ordt gelegd door de 
vnenden-joernalisten van trainer Meeuws 
houdt zich voorlopig gedeisd De slimme 
bankier zal nog wel even afwachten alvo
rens kleur te bekennen Vermoedelijk maakt 
hij zijn beslissende rekening na Wembley en 
welke gezond denkende mens durft hem dit 
kwalijk nemen' Wauters, die als klubvoor-
zitter zelfs een langere staat van verdienste 
kan voorleggen dan Constant Vanden 
Stock, mag dan geen monument van soe
pelheid en verbale elegantie zijn, hij heeft 
proeven van bekwaamheid afgelegd om het 
vertrouwen van de supporters te kunnen 
genieten 

NIET KANSLOOS 
Wauters zwijgt dezer dagen omdat praten 

dubbel moeilijk is Spelers en trainer willen 
het Ijzer smeden tenwijl het heet is maar hoe 
heet dat ijzer dan wel moet worden houden 
ze angstvallig verborgen Is het met erg dat 
Antwerp deze groep met ak nof wil bijeen 

Onze koereurs zijn in de Gold Race afge
gaan als een gieter Het was met mooi meer 
om zien en er konden geen verzachtende 
omstandigheden worden gepleit Het par
koers was op hun maat gesneden en deed 
zelfs verschillende keren België aan Het 
heeft evenwel met mogen zijn De onzen 
kwamen, zagen (letterlijk dan) en verloren 

Geen landgenoot op de voorgrond in de 
beslissende wedstrijdfase Beschamend zon
der meerm Ontmoedigend en tekenend De 
Gold Race was de laatste wereldbekenwed-
strijd van het klassieke voorseizoen De ba
lans IS negatief Enkel in de Ronde van 
Vlaanderen werden de venwachtingen inge
lost En dan nog enkel omdat Johan Mu
seeuw die dag voor Franco Ballenm in de 
aanval ging Zoniet 

VERRIJZENISSEN 
Grote ovenwinnaars werden de Italianen 

met Maurizio Fondriest als vaste uitblinker In 
elke koers, in elke ontsnapping traden de GB-
MG s, Ariostea's, de Garrera's, de Gatorades 
of de Lampres op de voorgrond Wielerploe
gen met een voortreffelijke organisatie en 
ingevuld met renners die hun verantwoorde-

houden' Ja Maar men moet er dan wel 
aan toevoegen tegen welke prijs 

Het IS inderdaad zeer de vraag of Lehn-
hoff, een inderdaad schitterende voetballer, 
nog voor Antwerp kan behouden blijven 
Geen mens maakt ons wijs dat Wauters zijn 
Duitse doelpuntenmaker met wil proberen 
vasthouden maar moet hij daarvoor de toe
komst van zijn klub in gevaar brengen' 
Spelers en trainers gaan, bestuurders blij
ven (meestal veel langer) Laatstenoemden 
tekenen dan ook verantwoordelijk voor de 
lange termijn-politiek en het is intussen toch 
voldoende geweten dat ons voetbal finan
cieel ver boven zijn stand leeft en dat op 
een paar klubs na overal inleveren wordt 
geblazen In die kontekst moeten de Ant-
werpvoorzitter en zijn medewerkers het 
hoofd koel houden Wellicht schenken de 
Europese suksessen Antwerp meer financië
le armslag We hopen het 

We hebben al herhaaldelijk geschreven 
dat de metropool een heuse topklub zou 
moeten kunnen m leven houden Misschien 
zal ,,Wembeley" (zoals de supporters zo 

lijkheid opnemen, die de aanval met schu
wen Ook in en rond Maastricht was weer veel 
Italiaans te horen Deze keer trok wereldkam
pioen Bugno de aandacht naar zich toe Hij 
ging in het offenseif, spaarde zijn krachten 
met en werd in de laatste meters nipt versla
gen door de Zwitser Rolf Jarmann 

FIETSU\ND 
Dat was pijnlijk en misschien zelfs een 

beetje onrechtvaardig maar beter eervol ver
liezen dan mets ondernemen Overigens 
heeft Bugno zich opnieuw gemeld Hij zal in 
de aankomende zomer zeker een hoofdrol 
opeisen De wederopstanding van de Ita
liaanse wielrennerij die meer dan ooit toon
aangevend IS geworden en de verrijzenis van 
de Heiveten, de nazaten van Kubler en Ko-
blet, zal wel geen toeval zijn Zoals de terug
val van Belgen en Nederlanders vermoedelijk 
ook met enkel door de gnilige wetten van de 
natuur en het aangeboren talent kan worden 
verklaard Er moeten strukturen, groei- en 
mentalileitsprocessen achter zitten 

Voor de Nederlandse organisatoren van de 
Gold Race was het anders wel een tegenval
ler dat Bugno naast de bloemen greep 

De Nederlandse topkoers hunkert nog 

ontroerend zingen) in dit vlak een en ander 
los maken in de toch machtige financieel-
industriële kontekst van de haven- en dia
mantstad Misschien Het mag anders wel 
gezegd worden dat noch Antwerp noch 
Beerschot ooit kandidaat-investeerders 
dienden te weigeren Om over het zieltogen
de Berchem Sport maar te zwijgen Mogen 
we dat erg en eigenlijk ook een beetje on 
begrijpelijk vinden ' 

Maar om naar het voetbalveld, waar het 
gelukkig nog altijd moet gebeuren, terug te 
keren ook in Londen is Antwerp met kans
loos Parma heeft met meer internationale 
ervaring dan de Bosuilen en vermits Italia
nen nu eenmaal altijd als favoriet vertrekken 
krijgen onze landgenoten hun geliefkoosde 
uitgangspositie van underdog gratis en voor 
mets aangeboden Georges Grun zal zijn 
ploegmaats zeker waarschuwen Wint Ant
werp ooit op Wembley dan beginnen Eddy 
Wauters' zorgen mogelijk pas voor goed 
Stel je voor dat Antwerp een Supercup-
match tegen AG Milan mag spelen Met 
Lehnhoff wel te verstaan 

Flandrien 

naar meer internationale erkenning Zij mag 
dan wel het wereldbekerstatuut gemeten, 
buiten de lage landen bij de zee spreekt zij 
met echt tot de verbeelding Een zege van 
een regerend wereldkampioen uit Italië had 

daar verandenng kunnen in brengen Het 
heeft met mogen zijn ' Jarmann, die vermoe
delijk zijn laatste woord nog met heeft ge
sproken, spurtte nu eenmaal slimmer en 
misschien ook sterker Maar goed De velo 
blijft in Nederland en zeker in het zuiden des 
lands enorm populair Enkel in China zou er 
nog meer worden gefietst We willen het 
graag geloven 

Tijdens een recente uitstap naar Friesland 
venwonderden we ons met enkel over de vele 
schepen die op bijna surrealistische wijze 
boven het vlakke groene landschap oprezen 
maar ook over de tientallen kilometers lange 
en ook nog brede fietspaden met vaak een 
dubbel spoor en de voortreffelijke bewegwij
zering die door de wielerliefhebbers als een 
met te weigeren uitnodiging moet worden 
begrepen Waarmee natuurlijk nog met ver
klaard IS waarom er voorlopig ( ') geen opvol
gers worden gevonden voor Joop Zoete
melk, Jan Raas en Gerry Kneteman 

Want Gert-Jan Theumsse kan na zijn vele 
dopingavonturen toch onmogelijk de status 
van kampioen opeisen Of met soms' 

AFGAAN ALS EEN GIETER 
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TELEVISIE 

T V 1 

10 00 Bijdehand, hobbyreeks, 10 30 Personal Upgrade, 
komputerreeks, 11 00 Pronto, Italaanse kursus, 11 30 
Autotechniek, kursus, 12 00 Couleur locale 12 30 
Affiche, kunstaanbod 15 05 Yaaba, film, 16 30 Premiè
re Film & Video, filmnieuws, 17 00 Kelly, jeugdsene, 
17 25 Sleutel, jeugdaktua, 17 50 Musti, tekenfilmserie, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered door de bel, 
komische serie, 18 40 Vlaanderen vakantieland, Lo-
Reninge en Griekenland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, sene 
20 30 Land van melk en honing, TV-flIm 
22 00 Vandaag 
22 20 Sport op zaterdag 
22 50 Big Easy, film 

T V 2 

14 30 Europees Kampioenschap Judo in Athene 
20 30 Druppels in een rivier van de tijd, 1 mei-program
ma 
22 15 Vuurvogel: Het Orkest, in polka en galop 

VTM 

13 00 Nieuws, 13 20 Charlie, lonesome cougar, Dis-
neyfilm, 14 50 Tekenfilm; 15 00 The three lives of 
Thomasina, Disneyfilm, 16 40 The real ghostbusters, 
tekenfilm, 17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, 
avonturenserie, 18 30 Jungleboek, Vlaamse familiese-
ne, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Back to school, film 
23 10 Nieuws 
23 35 VTM-sport 
23 45 Personal services, 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, ondenweg met huisvuil 16 47 
Heb ik iets gemist?, terugblik, 1715 Forza TV, jonge-
renmag ,17 45 Boggle, woordspel ,18 15 Sesamstraat, 
geld verdienen, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Ko de 
Boswachter, milieuprogr voor kinderen, 19 01 De uitda
ging, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 25 Raise the Titanic!, film 
22 21 Glamourland, gossierubriek 
22 55 Karel, praatshow 
23 45 Het rode korenveld, film 
01 15 Nieuws 

Ned. 2 

11 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, 
sene, 16 00 Nieuws, 16 10 Samson, kindermag , 16 50 
B.O.O.S., jeugdmag , 17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 
18 20 Tekenfilms, 18 50 Step by step, sene 
19 20 She's out of control, sene 
21 00 Nederland Muzieland, showprogr 
21 50 Casino Royal, spelshow 
22 00 Wild Orchid, film 
00 01 For gays only, reportage 
01 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 16 50 Ronde van Spanje, wielrennen, 
17 30 Land vna ooit, jeugdsene, 18 00 Nieuws; 18 20 
Kassa!, konsumentenmag , 1 8 52 Lingo, woordspel, 
19 20 Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 47 
Oppassen!, komische sene 
2013 Het Oude Noorden, dramasene 
20 43 Paul de Leeuw unplugged, muzikaal feest 
21 31 Per sekonde wijzer, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 16 Oe wereld van Boudewijn Büch, Nieuw-Zeeland 
23 51 Museumschatten 
00 05 Nieuws 

T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 De 
zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmiddag; 1310 
Zonsverduistering, jeugdfilm, 14 30 Wildernis Edge, 
jeugdsene, 15 00 Jonge veearts, familieserie, 16 00 TV 
1 Top 30; 16 30 Amphora Hunt, jeugdsene, 17 00 1 
voor iedereen, familieprogr , 17 30 Mijn leven als..., het 
konijn, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderja-
ren, komische sene, 18 35 De Zoo, 19 00 De Cosby 
show, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 De kampioenen, serie 
21 00 De goden zijn op hun kop gevallen, film 
22 35 Nieuws 
22 55 Ziggurat, kunstprogr 

T V 2 

13 30 Europees Kampioenschap Judo in Athene 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 00 Hardcastle & 
McCormick, misdaadserie, 14 50 Clip Club; 15 10 The 
sword and the rose, f i lm, 16 40 Tekenfilm; 16 45 Empty 
nest, sene, 1710 Star Trek, the next generation, sene, 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Tekenfilm; 
18 10 The A-team, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Studio Gaga, spelprogr 
20 30 De ware vrienden, sene 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 20 Wies Anders, Walter van Beirendonck 
23 15 Nieuws 
23 35 Tussen de lijnen, sport 

Ned. 1 

10 30 Eucharistieviering; 11 56 lOS Magazine; 15 53 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Het gezongen woord, 
samenzang, 17 05 Gespeelde levens; 17 36 Mischa 
Maisky speelt barok, klassiek, 18 15 Sesamstraat, 
verkleden, 18 30 Nijntje, tekenfilmpje, 18 38 1 for U, 
jongerenmag , 19 03 Family Dog, tekenfilmserie, 19 30 
Flipper, kinderserie, 20 00 Nieuws. 
20 15 in de hoofdrol, bekende Nederlanders 
21 22 Brandpunt, aktualiteiten 
22 01 Ruth Rendell mysteries, misdaadserie 
22 55 Albertina Sisulu, dok 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws 11 30 TROSA'eronica 
sport; 13 00 Fryslan Boppe; 13 30 Oom Hedidouane, 
kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr , 1 4 15 Aktuel, 
voor Turken, 14 45 Het allochtoon video-circuit; 16 00 
Nieuws, 1605 Teleac, 17 20 Blinde hartstocht, serie, 
17 40 Knoop in je zakdoek, informatief progr , 1 8 00 
Nieuws; 18 07 The A-team, serie, 18 56 Candid came
ra, verborgen kamera 19 17 Teleac 
19 52 An inconvenient woman, miniserie 
21 40 Het zijn toch weer die Hollanders, originele 
ideeën 
22 40 Geld- en effektenhandel, teleac 
23 10 Varen, teleac 
23 40 De Viktoriaanse bloementuin, teleac 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 11 00 Reizi
ger in muziek; 12 00 Het Capitool, debat, 12 45 De 
Vara-Matinee, serenade, 1710 Studio Sport; 18 00 
Nieuws; 1810 Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Lopende zaken, benchtgeving 
20 50 About face, sene 
21 20 Diogenes, fenomenen 
22 23 Zijn met een doel, TV-teater 
23 23 Tijd van oorlog, dokudrama 

T V 1 
14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 14 30 Klassieke 
Mechanika, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, wester
nsene, 17 30 Oproep der kabouters, tekenfilmserie, 
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns Euh, spelprogr 
20 40 Raven, aktiesene 
21 30 Alle 5, wetensch progr 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 

18 50 Nieuws; 19.00 De beek, schooltelevisie, 19 30 Het 
Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Bijdehand, infomag 
21 30 Nieuws 
22 00 The life of Brian, film 

VTM 

17 00 Happy days, serie, 17 30 Home and away, sene, 
18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Kotmadam, sene 
21 05 Melrose Place, sene 
21 55 Telefacts, aktualiteiten 
22 40 Nieuws 
23 05 The Cowra breakout, sene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Avro's Service 
Salon, infomag , 17 02 Heb ik iets gemist ?, hoogtepun
ten , 17 45 Boggle, woordspel ,18 15 Sesamstraat, af
wassen, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
19 01 Roseanne, komische sene, 19 28 Weg van de 
snelweg. Oost Zeeuwsch Vlaanderen, 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 19 Hier en nu, aktualiteiten 
22 00 Ha, die pa!, komische reeks 
22 32 Dokument: dierbare doden, dok 
23 09 Hercule Poirot, sene 
00 00 Miniatuur 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Blinde hartstocht, sene, 16 21 
Bekijk het maar, kinderprogr , 16 47 De Teenage Hero 
Turtles, tekenfilmsene, 17 09 Ken je de witneusmaka-
ko?, dok 17 34 Uw hond gehoorzaam in 10 lessen, 
kursus, 18 00 Nieuws; 18 20 Terug naar mijn ShtetI 
Delatyn, dok , 1 9 24 Tros Kieskeurig, konsumenten
mag ,19 52 Krabbé, jongerenmag 
20 33 Onze Ouwe, misdaadsene 
21 37 Schone Schijn, komische sene 
22 12 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 43 Ingang Oost, dok sene 
23 07 De wereld rond reizen, vrije tijd en vakantie 
2313 Fifty fifty, praatshow 
00 03 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Lopende zaken; 
16 36 Diogenes; 17 37 Meneer Rommel, jeugdsene, 
17 52 Buurman & Buurman, animatie, 18 00 Nieuws; 
18 19 Wonder Years, komische sene, 18 47 Open deur 
TV, mag , 19 05 In living color, sene, 19 33 TV-Noma-
den, jongerenmag 
20 07 In mijn vaders huls, praatprogr 
21 02 Lolapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22.30 Nova, aktualiteiten 
23 05 Haenen voor de nacht, humor 
23 51 Nieuws 

WIJ - 29 APRIL 1993 32 



TELEVISIE 

T V 1 
14 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 14.20 Geogra
fisch kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 Nieuws 
uit de natuur, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, wester
nserie , 17 30 Snuffei, kleutermag , 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenioos, serie, 18 35 
Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mede
delingen; 19 30 Nieuws. 
20.00 De drie wijzen, kwisprogr 
20.35 Hemei en Aarde, praatshow 
21 30 NV De Wereid, reportagemag. 
22 00 i.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie 
19 20 Geografisch kennen en kunnen, schooltelevisie 
19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Zoo bekeken, serie 
20 30 Kijk uit I, verkeerstips 
20 35 Han, het misterie van de Lesse, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 The Breakfast Club, film 

VTM 

17 00 Happy days, serie, 17 30 Home and away, serie 
18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag 
stuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Bompa, komische sene 
21.05 The Flying Doctors, ziekenhuisserie 
22 00 The Strauss Dynasty, serie 
22 55 Nieuws 
23 20 Northern Exposure, serie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 06 Avro Service Sa
lon, middagmag , 1719 De hoogste versnelling, auto
mag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, 
verkeer, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
18 55 100 X Vinger aan de pols, medisch mag , 19 35 
Zover mogen we het nooit laten komen, herdenking, 
1950 Dodenherdenking; 20 10 Nieuws. 
20 30 De Brug, dramaserie 
21 16 Avro teievizier, aktualiteiten 
21 52 Birds of a feather, komische sene 
22 20 Rondom Tien, praatshow 
23 00 Cheers, komische reeks 
23 23 Kwispelen, reeks over honden 
23 49 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 35 Blinde Hartstocht, sene, 16 00 
Nieuws; 16 05 Samson, kindermag , 16 40 Club Vero
nica, jongerenmag , 1710 Countdown, popprogr , 
17 50 Van Inkers choice, 18 00 Nieuws; 18 15 Voya
ger, sene natuurfilms, 19 05 Wallenberg: a hero's story, 
1ste deel, 19 50 Dodenherdenking 
20 20 Wallenberg: a hero's story, 2de deel 
21 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Wallenberg: a hero's story, slot 
23 20 Teleac 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 14 00 Omrop Fryslan; 18 00 Nieuws; 
18 20 Gekleurd verleden, geschiedenis van Suriname, 
dok , 1 8 45 Credo, kortfilm, 18 55 Nationale herden
king; 19 30 Onbekend monument, portret Annick van 
Hardeveld, 19 45 Nationale herdenking 
20 30 Staken in de oorlog, reportage 
21 10 Requiem - W.A. Mozart, koncert 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport joernaal 
22 25 Nova, aktualiteiten 
22 56 De Gulden Snede - Cartografie van 3 ateliers, 
dok 
23 26 Nieuws 

TV 1 
14 55 BenjI, jeugdfilm, 16 30 Samson, kinderprogr , 
17 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 
Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mede
delingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische serie 
20 25 Derrick, knmiserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr. 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: Wereldoorlog II, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, infoserie, 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
22 00 Fight of the Night 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 
18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Fami
lie, serie 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, serie 
21 25 Unconquered, film 
23 30 Nieuws 
23 55 Hill 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, 
Italië, 17 27 Ja, natuurlijk - Bloemen en planten, tips, 
17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat samen 
spelen, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
18 58 PS de ruimte, dok , 19 31 Gezicht in Nederland, 
Leeuwarden, 20 00 Nieuws. 
20 25 Een leeg huis, sene 
21 57 Praag, bron van kunst, dok 
22 31 Dertigers, dramaserie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 1600 Nieuws; 16 08 Het kleine huis op 
de prairie, serie 16 58 Kinderkrant; 17 22 Peter, 
sketch, 17 28 Weerbericht, 17 30 Tijdsein I, aktualitei-
ten, 17 54 Politieke partijen; 18 00 Nieuws; 18 19 Ik 
weet het beter, spelprogr , 1 8 47 Dolfijnenverhalen, 
dok 19 11 Highlight; 19 38 Peter, sketch 
19 45 Socutera, infospotje 
19 55 Nationale viering van de bevrijding, herdenkings-
progr 
21 35 Tijdsein, aktualiteiten 
22 00 Wings over the world, dok 
22 55 Studio sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 17 38 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 
18 00 Nieuws; 18 17 Terug naar de natuur, 18 50 
Lingo, woordspel, 1919 Gentleman oplichters, serie 
20 16 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Dossier weerwerk - de zaal Wilman, dok 
21 25 Stortplaats - Milieu-onderwijs, reportage 
21 50 Now, dok sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 02 Law and order, misdaadserie 
23 51 Museumschatten 
00 00 Nieuws 

DONDERDAG 6 MEI 
TV 1 
14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 14 30 Klassieke 
mechanika, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, wester
nsene, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 17 40 
Kinderen van Waterland, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 
Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 De huisdokter, sene 
20 45 Liedjes voor Milistreet Town, voorsmaakje 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Personal Upgrade, komputerreeks 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Naar het museum, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Couleur locale, reportagemag 

20 30 Tekens, Europolis Stockholm 
21 20 Parijs in de regen, meesterwerk 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Zomdernacht in de stad, film 

VTM 

17 00 Happy Days, sene, 17 30 Home and away, sene, 
18 00 Nieuws 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 05 Hunter, aktiesene 
23 00 Nieuws 
23 25 The young riders, westernserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's service 
salon, middagmag , 17 02 Op zoek, show, 17 45 Bog
gle, woordspel 18 15 Sesamstraat, muziek, 18 30 
Jeugdjoernaal 18 40 Het klokhuis; 18 58 The pink 
panther, tekenfilmserie, 19 04 Ja, natuurlijk, dok 20 00 
Nieuws 
20 25 Jessica Fletcher, detektivesene 
21 16 Kenmerk, aktualiteiten 
21 51 Werelden: als in een spiegel, dok 
23 22 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr 10 50 Nederland 
zingt, koor- en samenzang 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 08 De familie Robinson, sene, 16 35 Ik ben 
Benjamin Ben, sene, 17 05 Skippy, sene 17 30 Tijd
sein, aktualiteiten, 18 00 Nieuws 18 19 Ik weet het 
beter, spelprogr 18 47 Black Beauty, jeugdsene 19 12 
Hobby-TV, 19 40 EO Metterdaad: Antwerpen 93, repor
tage , 19 52 Nederland zingt: Kampen, koor en samen
zang 
20 25 Op het spoor van de Bismarck, dok 
21 16 Hollands glorie, dok sene 
21 46 Multiple choice, kwisprogr 
22 11 882882, praatprogr 
22 41 Wit begint, zwart wnt, praatprogr 
23 11 Lied 
23 16 Frans voor bedrijf en kommunukatie, teleac 
23 48 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws, 18 17 The Ed Sullivan 
show, showprogr , 1 8 45 Lingo, woordspel, 1915 12 
steden, 13 ongelukken, serie, 19 45 Casualty, zieken 
huissene 
20 40 De verleiding, konsumentenrubnek 
21 32 Mad about you, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualiteiten 
23 01 Met Witteman, praatshow 
23 53 Natuurmoment 
23 58 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

T V 1 
14 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 14 20 Geogra
fisch kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 Nieuws 
uit de natuur, schooltelevisie, 17 00 Skippy, familiese-
ne, 17 30 Prins Vaiiant, tekenfilmserie, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenioos, serie, 
18 35 Topscore, woordspel, 19.03 Buren, serie, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Prinsfieerii|k in Bel-Air, serie 
20 30 Tartufo, spelshow 
21 45 Uedjes voor Miiistreet Town, voorsmaakje 
22 30 Nieuws 
22 55 Dangerous curves, avonturensene 

T V 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Lastechnieken, schooltelevisie, 
19 30 Het Capltooi, serie, 19 53 Benny Hiii, kolder 
20 00 Vlaanderen vakantieland. Malle en een Cruise op 
de Nijl 
20.40 Erger dan liefde: de doilarstroom, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Affiche, kultureel mag 
22 20 De wording van Europa, dok. sene 

VTM 

17 00 Happy Days, serie, 17 30 Home and away, serie, 
18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waag
stuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Wies Andersen Show, kwisprogr 
21 30 Burglar, film 
23 20 Nieuws 
23 45 Star, filmmag 
00 30 Diamonds, detektiveserie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 08 Heb ik iets ge
mist ?, hoogtepunten, 16 54 Young riders, serie, 17 45 
Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, verkouden, 
18 30 Het jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 18 58 
Vri|dagavond vroeg... Van Willigenburg, praatprogr , 
19 31 Industrieel erfgoed, Baggenndustne in Sliedrecht, 
20 00 Nieuws 
20 25 Jos op zoek, praatprogr 
21 21 Katharsis, aktueel vraagstuk 
21 58 The house of Elioft, dramasene 
22 51 Landschappen waar niemand van weet, dok 
23 53 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 1715 Blinde hartstocht, serie, 17 39 
Lekker leven, lekker lijnen, afslankkursus, 18 00 
Nieuws; 18 20 Dingbats, knplogramspel, 18 53 Oje-
vaarsjo, mag over kinderen, 19 24 De leukste thuis, 
gekke video's, 19 57 Allo Allo, komische serie 
20 32 10 jaar Bananasplit, kompilatie 
21 27 In the heath of the night, misdaadserie 
22 19 Dat willen we even kwijt, column 
22 30 Per wanneer kunt u beginnen?, sollicitatitespel 
23 21 De TV-dokter, tips 
23 27 Visiting hours, film 
01 12 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
1815 Werken aan werk, dok serie, 18 45 Politieke 
partijen; 18 55 Lingo, woordspel, 19 23 Tom en Herrie, 
muziekprogr 
19 58 Een boek van dromen,, jongerenfilm 
20 30 Teder, tenger en te gek, jazzfilm 
21 00 Zo goed al nieuw, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualileiten 
23 00 Gesprek met de minister-president 
23 11 Passages, literair mag 
23 56 Nieuws 

Life of Brian, een uKstekende maar wel iets oneerbiedige bijbelffim van 
het IMonty l^ython-team, op maandag 3 mei op TV2, om 22u. 

ZATERDAG 1 MEI 

THE BIG EASY 
Amerik. misdaadfitm van Jm McBrlde 

(1987) waarin Dennis Quaid als stijlvoile 
detektive in botsing komt met de nieuwe 
officier van justitie, Ellen Barkin. Het ver
haal is gesitueerd in het sfeen/olle dekor 
van New Orleans, met prachtige Gajun-
muziek. (TV 1, om 22u.50} 

ZONDAG 2 MEI 

THE GRISSOM GANG 
Robert Aldrich verfilmde In 1971 de 

roman No Orchids for Miss Blandish van 
James Hadley Chase. Het werd een ge
welddadige en immorele prent, over een 
rijke erfgename die in 1931 door gang
sters wordt ontvoerd en dat na een tijdje 
nog leuk vindt ook. Met Kim Darby en 
Scott Wilson. (BBC 2, om Ou.30) 

MAANDAG 3 MEI 

THE LIFE OF BRIAN 
Een zekere Brian wordt toevallig op 

hetzelfde moment als Jezus geboren. 
Daaaiit volgt een aantal misverstanden 
met gelovigen en Romeinen. Een grappi
ge, soms oneerbiedige bijbelverfilming 
(1979) van het Monty Python-team, dat 
samen 37 rollen voor haar rekening 
neemt. (TV 2, om 22u.) 

DINSDAG 4 MEI 

THE BREAKFAST 
CLUB 

Vijf tieners moeten op een zaterdagna
middag tijdens een strafstudie een ver

handeling schrijven. Uit hun gesprekken 
leren zij zichzelf en mekaar beter kennen. 
Een realistische, soms erg aangrijpende 
film van John Hughes (1985) met o.a. 
Emilio Estevez en Molly Ringwald. (TV 2, 
om 22u.} 

WOENSDAG 5 MEI " " " " " 

LEHER FROM AN 
UNKNOW WOMAN 

Joan Fontaine heeft een ongelukkige 
jeugd gekend en wordt verliefd op kon-
certpianist Louis Jourdan. Die maakt haar 
zwanger en laat haar in de steek. Een 
goeie film van Max Ophüis uit 1948. (BBC 
2, om 17u.) 

DONDERDAG 6 MEI 

NUITD'ETEENVILLE 
Een man en een vrouw ontmoeten 

elkaar toevallig op een zomeravond en 
brengen de hele nacht samen door, halen 
herinneringen op, vertellen leugens en 
dagen mekaar uit. Regisseur Michel De-
vilie laat Hughes Anglade en Marie Trin-
tignant akteren in een licht erotische, 
leuke sfeer. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 7 MEI 

BURGLAR 
Amerik. komische misdaadfilm van 

Hugh Wilson (1987) met Whoopi Gold
berg, Lesley Ann Wan-en en Bob Goldt-
hwait. Whoopi is toevallig getuige van een 
moord en probeert zetf de zaak op te 
lossen omdat ze bang is als medeplichti
ge te worden beschouwd. (VTM, om 
21U.35) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 176 
HORIZONTAAL 

8. Op zulke plekken komt door spitwerk de 
ondergrond vrij (15) 

9. Doe je aan kannibalisme door dit voedsel 
te nuttigen"? (9) 

10. Niet niks (4) 
11. Dit tuig veroorzaakt zeker de hitte van de 

strijd (13) 
13. Bewoog zich op handen en knieèn voort 

(5) 
15. Pronkzuchtige kus (8) 
16. Deze vrucht smaakt overrijp 't lekkerst (6) 
18. Legendarische Vlaamse volksheld (3) 
19. Onvnendelijk (4) 
20 Is zich ten volle bewust (6) 
21. Wordt in deze gemeente tussen Brussel 

en Aalst zo zwaar gerookt' (4) 
22. Hier gaat veel geld samen met weinig 

verstand (6) 

VERTIKAAL 

1 Koning van de duisternis (10) 
2. Paradijsvrucht (10) 
3. Huiswerk voor na de maaltijd (8) 
4 In een klem kader kun je moeten zoeken 

naar lastige antwoorden (12) 
5. Op die plaatsen in het verkeer moet je 

goed nadenken (9) 
6. Waar nooit een eind aan lijkt te komen 

(13) 
7. HIJ wijkt af van wat hem geleerd is (6) 

12. Westvlaams stadje (2) 
13. Padvindersgevecht (4) 
14 Dat IS zeker geen losbol (7) 
17 Monnikendracht (2) 
19. Fruitige muzieknoot (3) 

OPLOSSING OPGAVE 174 
Horizontaal: 1 flop, 6 Zevergem, 7 
bonifikatie; 11. tegenvaller; 12. voorbe
reiding, 14. kniples; 15 ergens; 16 
meidoorn. 

Vertikaal: 2 leg, 3 pompier; 4 be-
diendenloon; 5 delikatessen; 8 opge
ruimd; 9 alledaags; 10. strotklep; 13. 
gaas 

Dirck Ruymbeke uit de Kard. Cardljn-
laan 31 in 9150 Kruibeke Aalter wint 
een prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 174 werd 
uit de korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 176, ten 
laatste maandag 10 mei op de redak-
tie: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Moureaux vertrekt", 
las Ahasverus 
Het zit niet snor met hem 

Mijnwerkers in het zwart betaald 
Met zwart goud misschien ? 

Autokonstrukteur dankt af 
G.a M.aar! 

Alle da daïsten achter Jeltsin 

Amice, staat de Ciampi klaar? 

KS: hoe de voetbal rollen kan 

Antwerpspelers zijn geen 
Gruntjes 

* 

Meeuws wil van Parma 
snoepen 

Boutros lijkt maar 
zwartGhallig 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
VU-voorzitter Bert Anciaux gaf na afloop van het 

partijbestuur van maandag 26 april j I l<ommentaar 
op de gebeurtenissen van de voorbije dagen. 

De goedkeuring in Kamer en Senaat van de 
nieuwe federale grondwet is een mijlpaal in de 
geschiedenis van Vlaanderen. Voortaan leven we in 
een federale staat. De emancipatiedrang van het 
Vlaamse volk heeft het, zonder gebruik van geweld 
en zonder bloedvergieten, maar enkel en alleen 
door het vasthoudend en konsekwent gebruik te 
maken van de demokratische methode, gehaald. 
Na 163 lange jaren heeft in Belgié het federalisme 
gezegevierd i 

Vlaanderen en Wallonië zullen van nu af aan zelf 
de rol van België gaan bepalen. Dit moet gebeu
ren op een open en vrije manier. Samen moeten we 
opstappen naar in een nieuw Europa. Met institutio
nele taboe's kan daarbij geen rekening meer wor
den gehouden 

Anderzijds stelt de VU dat hiermee het eindpunt 
van de Vlaamse staatsvoring met is gezet. Op korte 
termijn wacht nog onder meer de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en dui
delijkheid en klare afspraken inzake de federalise

ring van de sociale zekerheid en de geldstromen. 
Tegenover de betogers voor het behoud van 

België wil de VU een nuchtere analyse plaatsen 
Het gezwaai met Belgische vlaggen heeft geen 
diepe indruk achtergelaten. Het behoud van Belgiè 
- in afwachting van een volwaardig Europa van 
volkeren en regio's - is volledig afhankelijk van de 
wil van Franstaligen om zich aan klare afspraken te 
houden. 

Als absolute mininna voor de VU gelden daarvoor 
de vier voorwaarden door Hugo Schiltz tijdens het 
Senaatsdebat gesteld. nooit proberen de Vlaamse 
meerderheid tot een feitelijke minderheid te maken; 
de grenzen van Vlaanderen respekteren; klaarheid 
over de financiële afspraken en tenslotte Brussel als 
hoofdstad waar Vlamingen niet mogen gediskrimi-
neerd worden. 

Tenslotte meent de VU-voorzitter dat nu het 
institutionele gevecht zo goed als gewonnen is, nu 
we over de strukturen beschikken, het de hoogste 
tijd wordt om aan Vlaanderen een nieuwe Inhoud te 
geven. Dit wordt, volgens de VU-voorzitter, de 
nieuwe en boeiende opdracht voor de brede Vlaam
se beweging. 

W M TREKT MEE DE KAR VOOR VLAAMSE KAO'S 
De voortschrijdende federalisering van Belgiè 

krijgt steeds meer vorm. Het unitair karakter van het 
kollektief overleg, waar werkgevers- en werknemer
sorganisaties onderhandelen over loon- en arbeids
voorwaarden, ligt ter diskussie In een interview met 
De Standaard van 8 februari j. l. stelt de Vlaamse 
minister voor Tewerkstelling en Sociale Aangele
genheden, L. Detiège, dat ze een dekreet voorbe
reidt waardoor de Vlaamse sociale partners be
voegd zullen worden om op hun terrein bindende 
overeenkomsten te sluiten. Dit standpunt is eigenlijk 
de logika zelf. 

DUBBELZINNIG 
Steeds meer bevoegdheden worden aan de deel

staten toegewezen, ook die bevoegdheden waar de 
KAO's over gesloten worden. Om aan de schizofre

ne toestand te ontsnappen waarbij de federale 
partners akkoorden sluiten (bekrachtigd door de 
met-bevoegde nationale minister van Arbeid) over 
bevoegdheden van de deelstaten, moeten er 
Vlaamse paritaire komitees zijn die bindende ak
koorden kunnen sluiten. 

Op 18 februari j. l. interpelieerde kamerlid Etienne 
Van Vaerenbergh de minister. Hij had vragen naar 
de aard van de aangekondigde KAO's, de evolutie 
van het dossier, de rol en de identiteit van de 
Vlaamse sociale partners, de koórdinatie... 

Veertien dagen later, op 3 maart, schrijft voorma
lig VU-senator Roger Blanpain een vrije tribune in 
De Standaard. De Leuvense hoogleraar breekt er 
een lans voor ,,een passende juridische struktuur uit 
te bouwen om een en ander gestalte te geven". 
Even verder schrijft hij dat het,,belangrijk is dat de 
sociale partners, die juridisch bevoegd zijn om 
bindende KAO's te sluiten integraal in de Vlaamse 
Gemeenschap verankerd zijn. Dit betekent dat de 
sociale partners zich passend dienen te federalise
ren." 

GEMEENTEN 
Na dit artikel leek de diskussie een beetje stil te 

vallen Op de jongste bijeenkomst van haar stuur
groep bond de Vereniging van Vlaamse Mandataris
sen (WM) de bel weer aan De vereniging van VU-
mandatarissen schreef de ministers Detiège en 
Kelchtermans een brief waann ze vraagt naar de 
vorderingen in het dossier. De WM is vooral geïnte
resseerd in welke sociale gesprekspartner de be
langen van de gemeente- en OCMW-besturen zal 
verdedigen. De organisatie zal geen vrede nemen 
met een sociale gesprekspartner die onvoldoende 
op de hoogte is van de specifieke situatie die 
onvoldoende op de hoogte is van de specifieke 
situatie van de gemeente- en OCMW-besturen. 
Daarom stelt ze voor om de Vlaamse Vereniging van 
Steden en Gemeenten in het kollektief overleg te 
betrekken 

Het lijkt de WM dat dit de enige partner is die de 
belangen van de gemeentebesturen adekwaat kan 
verdedigen. Dit initiatief wordt gesteund door het 
VU-partijbestuur. (svg) 

BRUGGE, 1 MEI: 

HET SOCIAAL 
GEMEENTEBELEID 
PROGRAMMA 
9u. 30: Onthaal 

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

lOu. 05: nieiding. Geert Bourgeois, algemeen 
voorzitter Vereniging Vlaamse Mandata
rissen 

10 u. 15: Referaten 
Organisatie sociaal gemeentebeleid, Piet Van 
Schuylenbergh, 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, Antoine 
Kessen, burgemeester Hulst 

12U.00: Middagmaal 
14U.00: Werkgroepvergaderingen, eerste sessie 
15u. 00: Koffiepauze 
15 u. 15: Werkgroepvergaderingen, tweede sessie 
16 u. 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 
fr 

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. 

Er kan ook telefonisch (02/219.49.30) of per fax 
(02/217 35.10) ingeschreven worden. 

Sigurd Vangermeersch, 
Barrlkadenplein 12 

te 1000 Brussel, 
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UIT DE REGIO 

VLAAMS MONUMENT 
1993 

Johan Sauwens, Vlaams minister bevoegd voor 
Monumenten en Landsctiappen, 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 voorwaarden 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 Brussel 
Tel 02/2092736 
Fax 02/2092705 
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 

BRABANT 
MEI 
1 STERREBEEK: 7de Haantjes- en Biefstukkenfes-
tijn, van 12 tot 21 u in de eetzaal van de Gemeente
school Sterrebeek, Mechelsesteenweg 197 Org 
VU-Groot-Zaventem 
1 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 
11 u 30 tot 19u in feestzaal De Monaan, Oudergem-
selaan 90, te Etterbeek Ord VU-Brussel-Oost 

16 TIELT-WINGE: Ochtenwandeling in het Troos-
tembergbos te Houwaart Vertrek om 9u aan de hut 
van Troostemberg Broodmaaltijd wordt voorzien 
Info M Bernar (018/53 54 67) of C Costrop 
(016/5019 66) Org FW-Tielt-Winge 

VU-HEKELGEM LAAT BRUSSEL NIET LOS 
Vlaanderen laat Brussel met los In dit kader 

organiseert de VU afdeling Hekelgem-Essene op 
zaterdag 5 juni een daguitstap naar onze Vlaamse 
hoofdstad Brussel 

PROGRAMMA 

9u Samenkomst aan de parking van de Paro
chiezaal, Fosselstraat te Hekelgem 

9u 15 Vertrekt de bus nchting Brussel 
10u Bezoek aan het Parlement met projektie 

van videofilm over de werking van het Parlement en 
een geleid bezoek aan de lokalen van Kamer en 
Senaat 

12u 
rant 

Middagmaal in het Parlementair Restau-

14u Stadswandeling 
Grote Markt, ) 

(St-Michielskatedraal, 

LIMBURG 
WERKGROEP KANTON BERINGEN 
STELT ZICH VOOR 

Kantonale werking, iets nieuws binnen de VU, of 
toch met' 

Binnen het kanton Benngen bestaan er reeds 
jaren kantonale samenkomsten Op vraag van de 
afdeling Ham, een jonge afdeling met vuur en 
strijdlust, IS er sinds kort een kantonale werkgroep 
opgericht Deze werkgroep heeft zich het volgende 
tot doel gesteld 

Door lokale akties en aktiviteiten het gedachten-
goed van de VU verder uitdragen om zo de VU-
aanwezigheid binnen het kanton duidelijk te maken 

Veel problemen als werkgelegenheid, milieu, vei
ligheid zijn met langer het probleem van de indivi
duele afdeling Het zijn gemeentegrensoverschrij 
dende problemen die een gezamenlijke aanpak en 
een gezamenlijk VU-standpunt vragen 

Het zal weliswaar een ekstra inspanning vragen 
van de leden van de werkgroep, maar dat hebben 
ze er graag voor over Het VU-gedachtengoed is te 
voornaam om te laten verkommeren Er is genoeg 
negatieve kritiek geweest, het wordt tijd dat er ook 
plaats komt voor een positieve kijk op de zaak 

PLANNING 
Op 1 o juli zullen we onze aanwezigheid beklemto

nen met een autokaravaan, met onze vlaggen, door 
de straten van de diverse gemeenten (Benngen, 
Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessen-
derlo) Op die manier willen we de bevolking er op 
wijzen dat 11 juli onzefeestdag is en dat de VU in de 
diverse gemeenten van het kanton leeft Achteraf 
zullen de bestuursleden van de diverse afdelingen 
de kans krijgen elkaar beter te leren kennen op een 
familiale barbecue 

In de nabije toekomst plannen we een aktie naar 
de diverse gemeentebesturen van ons kanton ge
richt om de aktie ,,Werk in eigen streek" kracht bij te 
zetten 

Tussendoor zullen we alert blijven om op elk 
mogelijk ogenblik gericht naar buiten te komen 

Aangezien aktievoeren geld kost en we de plaat
selijke afdelingen met te veel wensen te belasten 
richten we op 11 september 1993 in het gemeen
schapshuis van Kwaadmechelen een heus herfstbal 
in 

Een datum om nu reeds vnj te houden want we 
rekenen op massale steun' 

De kantonale werkgroep 
VU-kanton-Benngen 

16u Brouwerijbezoek Belle-Vue Na afloop 
proefsessie 

18u Aankomst te Affligem 

Het bezoek aan het Parlement, de brouwerij en 
het busvervoer zijn gratis, het middagmaal (volledig 
menu) kost 800 fr per persoon 

Inschrijven kan en dit tot en met maandag 17 mei 
bij Jan Van Goethem (66 12 35), Nini Van Malderen 
(67 20 43) en Guy Uyttersprot (02/519 86 94) 

MET VLAMINGEN 
IN DE WERELD 
NAAR KANADA 

Reeds meerdere jaren organiseert Vlamingen in 
de Wereld een zomerreis op bezoek bij de Vlamin
gen in Kanada en in de Verenigde Staten 

Deze zomer opnieuw, van zaterdag 10 juli tot 
maandag 26 juli met bezoeken aan Montreal, Otta
wa, Toronto, Niagara Waten/allen, Delhi, Detroit, 
Mishawaka en Chicago 

Op al deze plaatsen zijn er specifieke Vlaamse 
nederzettingen met een klub en verenigingsleven 
dat bruist van de aktiviteiten 

De bezoeken aan en de kontakten met de Vlaam
se en de Amenkaanse Vlamingen worden in ruime 
mate afgewisseld met toenstische hoogtepunten 
langsheen het trajekt tussen Montreal en Chicago 
De begeleiding wordt verzorgd door de Stichting 
Vlamingen in de Wereld 

Info Vlamingen in de Wereld, Tervuursesteen-
weg 115, 2800 Mechelen, tel 015/42 25 77, fax 
015/42 26 96 

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 

Inschnjven in Maaseik L Pieters, Bleumerstraat 
71 (56 44 73), Neeroeteren W Rosiers, Wijklaan 
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) 
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ANTWERPEN 
APRIL 
29 ANTWERPEN: Zeemanshuis om 20u De 
Poesjenelle gogget is vertelle Kaarten aan 350 fr 
Reservatie VU-Groot-Antwerpen (03/238 82 08) 
29 BERCHEM: Debat Sint Michielsakkoord met 
Jan Loones (VU), Gerolf Annemans (VI Blok), Jan 
Janbon (WB) Om 20u in Alpheusdal Org VI-
Nationale Debatklub 
30 BORGERHOUT: Kwisavond in cafe 't Stoopke, 
Statielei 18 te Borgerhout Aanvang 20u Deelna
me 100 f r p p Inschrijven voor 23/4 bij J De 
Scheerder (236 45 40), Th en M De Coninck 
(322 08 06) of A Schenck (235 94 11) Org Vlaam 
se Kring voor volskontwikkeling i s m VU-Borger 
hout 
30 WIJNEGEM: Gezellig etentje in het Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199 19u gratis aperitief, 19u 30 
uitgebreide gegarnierde schotel, later lekker nage
recht Prijs 325 fr Spreekbeurt door Patnk Van-
krunkelsven Inschrijven bij bestuursleden Org 
VU-Wijnegem 

MEI 
1 ANTWERPEN: Uitstap naar Middelburg 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 
naai 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 93 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 
4 MORTSEL: Provinciale Informatievergadering 
FW In het Mark Liebrechtcentrum, H Kruisstraat 
16B (geen uur vermeld) Info FW-Gent 
091/23 38 83 
7 MORTSEL: Toneelgezelschap Streven speelt om 
20u „De braderij", in het Mark Liebrechtcentrum, H 
Kruisstraat Kaarten aan 200 fr bij E Croes 
(44912 20) Org VU-Mortsel 
7 GE Optreden volksmuziekgroep Zakdoek, ge
volgd door fuif in Parochiezaal, Geel-Zammel Aan
vang 20u 15 Org VI Aktiegroep Geel 
7 TWERPEN: Voorstelling in gerenoveerde Bourla-
schouwburg van multimediaal spektakel De Schel
de Leven en dood van het water Info en kaarten bij 

Coremansknng, Paleisstraat 133 te Antwerpen 
(03/238 82 08) 
8 BERLAAR: Tweedaagse studiereis o I 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 
8 BROECHEM: Koerdische avond met Koerdische 
musiek en hapjes of snacks Om 20u in zaal 
Heksenketel, Massenhovesestwg 57 Inkom 50 fr 
Info Raf Guetels (03/485 69 71) 
8 HEIDE-KALMTHOUT: Denkdag in Cambuus met 
in de voormiddag bespreking van progr '94 met arr 
voorzitter Koen Raets Van 14 tot 17u bespreking 
en verfijning van ontwerpteksten in aanwezigheid 
van Herman Lauwers Org VU-Kalmthout 
10 KALMTHOUT: De Vrouw in de Islam door 
Huguette De Bleecker Om 20u in zaal Cambuus, 
Heidestatieplein 10 Inkom leden 50fr, met-leden 
100 fr Org FW-Kalmthout 
10 BERCHEM: Sn Lanka in de kijker Voordracht 
met video door Peter Annys Om 20u in KG 
Berchem, Driekoningenstraat 126 Org Vlaamse 
Kring Berchem Info 32119 86 
13 MOL: Open arrondissementsraad met als gast
spreker Oswald Van Ooteghem over zijn ervanngen 
aan het Oostfront en de gevolgen hien/an Zaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 Om 20u30 
15 BRASSCHAAT: Optreden van kabaretduo Kom-
mil Foo met haar kabaret-story ,,Johnny Van Gips" 
Om 20u30 in de Ruiterhal, KG, Gemeentepark 
Tikkets 200, 250 en 300 fr Reservatie 651 91 23 
(Herman Lauwers), 65212 33 (Jan Verschooren) 
Org VL 88 Brasschaat 
16 ANTWERPEN: Antwerpen Fieststad Autoloze 
zondagnamiddag Afrpaak 13u VU-arr Sekreta-
riaat, Paleisstraat 133 We nemen deel onder het 
motto ,,Wij blijven fietsen i" 
16 KONTICH: Fiets-mee-dag aan de Ronde van 
Haspengouw Afstad 100 of 200 km Deelname 50 
fr Start en aankomst Hondenschool Sloeber, Kei-
zershoek284 200 km vanaf 7 tot 8u ,100 km van 7 
tot 10u Info 03/457 72 50 (ts 17en18u - Erwin 
Brentjens) 
16 BONHEIDEN: Busuitstap naar de Oostkantons 
o IV Walter Luyten Deelname 500 fr Info en 
inschrijvingen bij Mia Billiet (015/51 31 69) Org 
VU arr Mechelen 
.17 RIJMENAM: Open arr raad metals gastspreker 
Jaak Vandemeulebroucke In Ontmoetingscentrum 
Sint-Martensberg, om 20u 30 Alle VU-leden en -
simpatisanten zijn welkom 
17 BERCHEM: Stad aan de Stroom Jan Van 
Alsenoy licht dit projekt toe aan de hand van 
diamontage Om 20u in Alpheusdal, F Williotstraat 
22 Org VU Berchem (321 19 86) 

ZONDAG 16 MEI: 

ANTWERPEN 
FIETSSTAD! 

FIETS-MEE-DAG VANUIT KONTICH 
in het kader van de jaariijkse Fietseling en naar 

een idee van minister Johan Sauwens, wordt op 
zondag 16 mei as een Fiets-Mee-Dag gereden 

Het gaat hem om Kontich-Hoegaarden-Kontich 
(ronde van Haspengouw voor Wielertoeristen en -
klubs) Afstand 200 km, verkorting 100 km 

Start en aankomst Hondenschool Sloever, Kei-
zershoek 284 te Kontich nabij de El 9 

Vertrek en inschrijving 200 km, vanaf 7u tot8u , 
100 km vanaf 7u tot lOu 

Onkosten 50 fr, 1 Hoegaarden inbegrepen 

Voor iedere deelnemer ligt een brevet klaar maar 
ook bekers voor de grootste klub en de verstkomen-
de deelnemer Volledig afgepijld en uiterst rustig 
parkoers met weinig kasseistroken Als de weergo
den ons goedgezind zijn verzekeren wij u een 
veilige en aangename omloop en bieden wij de 
kans individueel of met uw klub kennis te maken 
met een heel mooi stukje Vlaanderen 

Inlichtingen schepen Enwin Brentjens, 
03/457 72 40 (tussen 17u en 18u), Kapelstraat 40A 
te 2550 Kontich 

Een innchting van de Gemeentelijke Sportraad 
Kontich en WTG Real Groeninghe 

Om van Antwerpen een fietsvriendelijke stad te 
maken stelt Fietskampagne de overheid een eisen-
platform voor Het werd al ondertekend door meer 
dan 75 verenigingen uit de Antwerpse regio Al deze 
verenigingen mobiliseren ook voor de fietsmanifes
tatie op 16 mei 1993 

AUTOLOZE ZONDAG! 
Fietskampagne wetKreeg van het schepenkollege 

dat de ganse Antwerpse binnenstad van de leien tot 
aan de kaaien autovrij wordt Een echte ovenwinning 
voor de fiets Vele duizenden fietsers worden ver
wacht om de kernstad te doorkruisen Net zoals 
vonge jaren is er een netwerk van vertrekpunten in 
de regio waar verenigingen, gezinnen en individue
le fietsers verzamelen om samen naar Antwerpen te 
fietsen 

DE TIEN EISEN 
- aanmoedigen door de overheid van het fietsver-

keer, 
- fietspaden, fietssluizen, fietsparkings, 
- een maksimumsnelheid van 30 km per uur in de 

stad, 
- meer ruimte voor de fietser, 
- een veilig en komfortabel fietsrouteplan, 
- meer geld voor een echt fletsbeleid, 
- meer bescherming voor de zachte weggebrui

ker, 
- resoluut kiezen voor een autoluwe stad, 
- een fietsvriendelijk openbaar vervoer, 
- een gestruktureerd overieg met de overheid 

Wij komen met de Volksunie samen aan haar 
sekretariaat in de Paleisstraat om 12u30 Van 
daaruit fietsen we naar de bijeenkomst om 13u op 
de Leien We vormen daar een kleurrijke fietsparade 
die tesamen met duizenden fietsers dan in een 
entoesiaste sfeer het autovrije stadscentrum ver
overen 

Onze VU-deelname is belangrijk Vonge jaren 
namen we al deel aan de Antwerpse fietskampanje 

De opkomst van vonge jaren in de binnenstad 
heeft er steeds voor gezorgd dat de fiets meer 
aandacht krijgt in de media en in het beleid 

Slechts een massale deelname kan ook onze 
Voiksunie-eis Anhverpen Msstadmee helpen reali
seren 

Info VU-sekretariaat, 03/238 82 08 

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 half 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 apnl 1993 
Aan de ingeschrevenen wordt enkele weken voor 
de uitstap een gedetailleerd reisplan overgemaakt 
Mannen mogen ook mee' 

WIJ - 29 APRIL 1993 38 



UIT DE REGIO 

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. U kan hiervoor terecht op zijn tele
foonnummer 03/482.11.93. 

VOLKSUNIE SLEIDINGE 20 JAAR 

APRIL 
30 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met F.J. 
Verdoodt over „Daens". Raadszaal Oud Gemeente
huis, Antwerpse stwg, om 20u. Vrije toegang. Org.: 
Goossenaertskring St.-Amandsberg. 
30 AALST: Jaarlijkse 1 mei-viering aan het stand
beeld van Priester Daens, Werf te Aalst om 19u. 
Toespraak door Bert Anciaux. Daarna gemoedelijk 
samenzijn in lokaal De IJzer, Vlaanderenstr. 13, met 
kop en brood. Org.: VU-arr. Aalst. 

MEI 
2 ERPE-MERE: Met VU-Erpe-Mere naar Zangfeest. 
Kaarten + bus -i- 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). 
Voorvertrekuren, info en inschrijvingen: Katrien De 
Gelder (28.10.20), Lisette Rombaut-Ghys (31.09.74) 
of Maurits Vandewoestyne (26.24,00). 
6 MERELBEKE: Dr. Beacourt spreekt over,,Week
endongevallen". Om 20u. in zaal Driekoningen, 
Hundelgemsestwg 656. Org.: VU-Merelbeke. 
9 MERELBEKE: VU-Barbecue in Hof Ten Bosch, 
Burg. Maenhoutstraat 92, van 12u. tot 14u.30. 
Kaarten aan 375 fr. (kinderen 150 fr.). Kaarten bij 
bestuursleden en mandatarissen. 
12 DEINZE: Bezoek aan de Plantentuin van de 
RUG. Samenkomst om 13u.40 op parkeerterrein 
achter Unic-Deinze en vervoer aan te passen. Org.: 
FW-Deinze. 
23 AALST: Spektakeldiner, met als animator Antoi-
ne Van der Heyden. In feestzaal 't Kapelleke, 
Meuleschettestraat 34, van 11u.30 tot 15u. 500 
fr.p.p. Org.: VU-Aalst/Hofstade/Erembodegem-
centrum. 
23 LEDE: Jaarlijks reisbezoek aan Gent. Eetmaal + 
Leievaart: 800 fr. Met eigen wagen. Info: bij be
stuursleden. Org.: VU-Lede. 

LEEDSE 
PRIESTER DAENSOAG 

Op zondag 25 april a.s. gaat te Lede de 4de 
Priester Daensdag door. 

9u.30: Plechtige misviering in de dekenale 
St.Martinuskerk in Lede. Gelegenheidssermoen 
door e.p. Van Hemelrijck, S.J., rector van het St.-
Jozefskollege te Aalst. Zang door het Renaat van 
Daelekoor. Uitreiking van een gelegenheidszaantje. 

I lu.15: Receptie in Ontmoetingscentrum Soete-
kln. 

11U.45: Gratis broodmaaltijd voor alle aanwezi
gen. Korte tafelrede door auteur Julien Librecht. 
Gelegenheidszang door koor en aanwezigen. 

Sedert 1972-73 heeft de Volksunie van Sleidinge 
een maatschappelijke taak in het dagelijks leven 
van deze (deel-)gemeente van Evergem opgeno
men. Eerst als louter politieke vereniging, maar 
sinds de fusie vanaf 1977 ook met haar plaatselijke 
mandatarissen in gemeenteraad en OCMW, is de 
Volksunie een vertrouwd begrip geworden in Slei
dinge. 

Daarom wordt er op zaterdag 1 mei a.s. om 
10.30 u. gevierd met een akademische zitting, re
ceptie en feestmaal in het Cultureel Centrum Stro
ming. Minister Johan Sauwens zal er gastspreker 
zijn. Paul Van Grembergen, kamerlid en Paul Van 
Kerckhove, VU-fraktievoorzitter, schetsen de rol van 
de VU in Sleidinge en de gemeente. 

Voor de opluistering van de akademische zitting 
zocht de Volksunie van Sleidinge het in eigen 
midden en kunnen ze rekenen op Sleidingse arties
ten, onder het moto ,,Sant in Eigen Land": Martine 
Geerinckx, aktrice; Wim Claeys, organist; het ge
mengd zangkoor Sint-Cecilia o.l.v. van Paul Roe-

giest; het gelegenheids-,,Stroming-orkest" (mmv. 
Fanfareleden en dirigent Germain De Craene), Wil-
fried Van Hoorebeke, tenor en Elly Van Hulle, 
pianiste. Dit artistsiek gedeelte werd mee mogelijk 
gemaakt door de steun van VU-Sleidinge, VZW 
Vrienden van het Vlaams Huis en (Sleidingse) 
middenstanders. 

De Volksunie is in Evergem-Ertvelde-Sleidinge de 
tweede partij met op gemeentelijk vlak 28% van de 
kiezers. Samen met zovele anderen bouwt ze aan 
het welzijn en de welvaart van de ganse gemeente. 
Uw aanwezigheid op 1 mei zou de VU van Sleidinge 
ervaren als een vorm van grote waardering voor hun 
inzet. 

Daarom wordt u uitgenodigd op de akademische 
zitting en receptie. 

Wenst u ook mee de feestmaaltijd te gebruiken 
dan kan u het versrchuldigde bedrag (650 fr./ 
persoon) storten op onze rekening nr. 448-
5584471-85 van Volksunie Sleidinge. Aan de in
schrijvers waarborgen we een verzorgd koud buffet. 

DR. BEACOURT TE MERELBEKE 
Volksunie-Merelbeke organiseert op donderdag 

6 mei e.k. een gespreksavond over het thema 
weekendongevallen. Dr. Beacourt, chirurg van de 
dienst Spoedgevallen van het Universitair Zieken
huis te Antwerpen wordt dagdagelijks en vooral 
tijdens de weekendnachten met de harde realiteit 
gekonfronteerd. Hij trekt Vlaanderen rond met een 

duidelijke boodschap en een schokkende getuige
nis. 

Op uitnodiging van VU-Merelbeke spreekt dr. 
Beaucourt op donderdag 6 mei e.k. om 20 uur in 
zaal Driekoningen, Hundelgemsesteenweg 656 te 
Merelbeke. 

De toegang is gratis. 

VANUIT GENT NAAR ZANGFEEST 
De VWG-afdelingen Sint-Amandsberg en Rei-

naert leggen samen een bus in naar het Zangfeest. 
De prijs voor deelname bedraagt 650 fr., hierin is de 
busreis en de zitplaats 3e rang begrepen. 

Wij vertrekken stipt te Sleidinge om 11u.45, te 
Wondelgem (Vienw.) om 12u., St.Pietersplein om 
12U.30, Ledebergkerk om 12u.40, Dampoort (Diele-
man) om 12u.50, St.Amandsberg (gemeentehuis) 

om 12U.55, Colombo om 13u. en te Lochristi om 
13U.15. 

Inschrijven voor St.Amandsberg, Destelbergen 
en Oostakker bij Katrien De Gelder, August Van 
Geertstraat 10 te St.Amandsberg (28.10.20). Voor 
Gentbrugge en Ledeberg bij Lisette Rombout-Ghys, 
A. Van Lokerenstraat 20 te Ledebert (31.09.74). En 
voor Brugse Poort, Mariakerke, Wondelgem en 
Drongen bij Maurits Vandewoestyne, Resedastraat 
50 te Gent (26.24.00). 
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WEST-VLAANDEREN AKTIEVE H. BRUGMANSKRING TE KORTRIJK 

MEI 
1 ASSEBROEK: Jaarnnis ter nagedachtenis van 
Jons Van Severen. Om 15u. in de St.Pietersabdij 
van Steenbrugge. 
2 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u.30: verzamelen 
voor de missiefeestwandeling o.l.v. Victor Steelant 
en Wilfried Lagae. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
4 OOSTENDE: Debat Politiel<e Vernieuwing met 
Jan Loones (VU), Lul< Martens (CVP), Johan Vande 
Lanotte (SP), Pierre Ctievalier (VLD). l\/1oderator: 
Brectit Vermeulen. Om 20u. in de bovenzaal van 
New Atlantic (Vindil<tivelaan, schuin over station). 
Org.: KVHV-Oostende. 
4 DEERLIJK: Samenl<omst VWG bij Nelly Van 
Brakei, 11de Julilaan 7 te Deerlijk, om 14u. Tel. 
056/77.81.96. 
4 OOSTENDE: Debat Politieke Vernieuwing. 
M.m.v. Jan Loones (VU), Luk Martens (CVP), Johan 
Vande Lanotte (SP), Pierre Chevalier (VLD). Mode
rator: Brecht Vermeulen. Om 20u. In bovenzaal 
New Atlantic (Vinddiktivelaan/schuin over station). 
Org.: KVHV-Oostende. 
5 IZEGEM: 't Pandje (ingang Mentenhoekstraat om 
14u.: hobbyles o.l.v. Andrea Verbeke. Org.: FW-
Izegem. 
6 LOPPEM: Guido Van In over Irma Laplasse; Om 
20u. in de Parochiezaal van Loppem, leperweg. 
Inkom 50 fr.p.p./IOO fr. per gezin. Org.: vzw Tref
punt Zedelgem. 
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 Anane, 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 ontvangst te Linke
beek. Deelname alles inbegr.: 1.100 fr. Inschrijven 
-I- 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 Vrienden. 
11 IZEGEM: Plantijnzaal POB om 20u.: hobby
avond. Org.: FW-lzegem. 
12 ROESELARE: Werken met zoutdeeg. V-club 
voor kinderen. Om 13u.30 in H. Verrieststr. 4. Inkom 
80 fr., meebrengen: schoenendoos. Org.: Vlanajo 
West-Flandria. 
14 ZEDELGEM: Viering 10 jaar Vü-Zedelgem 
d.m.v. Milieuweek, van 14 t/m 18/5. Info bij VU-
Zedelgem. 
17 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u.: Katrien Sey-
naeve over ,,Zuid-Afrika en de apartheid". Org.: 
WVG-lzegem. 
22 DE PANNE: Herdenking oorlogsslachtoffers 
(gefusilleerden van Abbeville), neerlegging bloe
men, op het militaire kerkhof van De Panne. Om 
15u. 

j g ^ * - j ^ j ^ ' ^ ^ ^ ^ 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vr. geboren 14.07.71. Hoger 
Sekundair onderwijs, afdeling personenzorg. Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel, Aalst of Gent. 
0/Ref: 910148. Voor inlichtingen: Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519.86.94), van 7u.30 tot 15u. 

Op 15 april j.l. ging de vierde samenkomst van dit jaar door van de aktieve Hendrik 
Brugmanskring te Kortrijk. 
René de Feyter, afgevaardigd bestuurder van het VEV sprak over „Het bedrijfsleven in 
Vlaanderen en het Europa en de 21e eeuw". Spreker werd ingeleid door Veerie 
Deconinck, voorzitter van de kring. 

(foto Wevako) 

IRMA LAPLASSE-HERDENKING TE BRUGGE 
Op initiatief van de vzw Vlaams Trefpunt werd te 

Brugge een komitee Eerherstel Irma Lap/asse opge
richt. Het komitee zet het laatste weekeinde van de 
maand mei in het teken van de op 30 mei 1945 
terechtgestelde Irma Zwertvaegher, echtgenote 
Henri Laplasse. 

Zaterdag 29 mei gaat om 20u. in het kultureel 
centrum De Dijk te Brugge St.-Pieters een voorstel
ling door van De Honden in het Zegel<oor, de 
teatermonoloog van Mare De Bie, vertolkt door Aria 
Theys en in een regie van Bert De Wildeman. Vooraf 
wordt door dom Eligius Dekkers, gewezen abt van 
Steenbrugge, een inleidend woord uitgesproken. 

Op zondag 30 mei heeft om 11u. een bloemen
hulde plaats aan het graf van Irma laplasse op het 
stedelijk kerkhof, Kerkhofdreef (Ruzettelaan) te As-

sebroek. Koen Baert houdt een toespraak en een 
gebed zal uitgesproken worden door prof. Karel 
Van Isacker. De samenzang wordt geleid door het 
koor van VWG-Brugge. 

Het komitee doet, voor het welslagen van deze 
initiatieven, een beroep op financiële steun. Het 
denkt daarbij aan bedragen van 500 en lOOOfr. 
Storten kan men op rek.nummer 475-2102589-33 
van het komitee Eerherstel I.Laplasse te Brugge. 
Tenzij men uitdrukkelijk anomien wenst te blijven 
zullen de namen van de storters in het programma
boekje van de teatervoorstelling gepubliceerd wor
den. 

Wie meer info wenst richt tot Guido Van In, 
Westmeers 114, 8000 Brugge tel 33.75.99 

DRIE DODEN VAN ABBEVILLE HERDACHT 

Op zaterdag 22 mei a.s. worden op het militaire 
ereveld van De Panne drie slachtoffers van het 
bloedbad van Abbeville herdacht. Het gaat om 
Lucien Monami (°1899), Louis Caestecker (°1912) 
en Maria Ceuterick, echtgenote Geerolf (°1879), 

De drie behoorden tot de groep van 78 gevange
nen die tijdens de beroerde meidagen van 1940 
vanuit de Brugse gevangenis naar Frankrijk werden 
gevoerd. Na een mensonterende reis werden 21 
van hen op 20 mei 1940 door Franse militairen nabij 
de muziekkiosk van Abbeville om het leven ge
bracht. Onder de doden bevond zich ook Joris Van 
Severen. 

De Luikenaar Lucien Monami was een kommunis-
tisch gemeenteraadslid te St.-Gillis, de Bruggeling 
Louis Caestecker was een kommunistische militant 
en had zich vrijwillig bij de rijkswacht gemeld, de 
Gentse Maria Ceuterink was een in Brugge woon
achtige huisvrouw en werd in plaats van haar 
Nederlandse schoonzoon, de architekt Warris, aan
gehouden. 

Voor de herdenking op zaterdag 22 mei wordt om 
15 u. verzameld aan de ingang van het kerkhof. De 
plechtigheid zal bijgewoond worden door mevrouw 
Gaby Lijnkamp-Warris, kleindochter van Maria Ceu
terink. Zij maakte als vrouw van 18 de slachtpartij 
mee en is de laatste overlevende van Abbeville. 
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MILIEUWEEK TE ZEDELGEM 
Naar aanleiding van 10 jaar VU in de Zedeigemse 

gemeenteraad op 17 mei a.s. organiseert VU-
Zedelgem een eigen Milieuweel<. Buiten de VU heeft 
geen enkele politieke partij op Zedelgem uiting 
gegeven van een doordacht milieubeleid, wat wij 
met deze milieuweek willen onderstrepen. 

De week loopt onder het tema „Het kan toch niet 
dat we in een zelfstandig Vlaanderen op een mest
hoop leven". 

PROGRAMMA 
14 mei: VU-tentoonstelling. Terugblik op het 

milieubeleid in Zedelgenn door gemeenteraadslid 
Eddy De Wispeiaere. 

15 mei: Milieu-aktie. 
16 mei: Natuurwandeling in Merkemveld o.l.v. ex-

VU-schepen Erik Vandenbussche. 

17 mei: Historische wandeling in Vloethemveld 
o.l.v. VU-sekretaris Géry Cappon. 

18 mei: Bezoek aan het WKZ. 

JAARMIS JORIS VAN SEVEREN 
De jaarmis 1993 ter nagedachtenis van Joris 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. 

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. 
Ontvangst 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 19u.30 terug naar 
Kortrijk. 

Bijdrage: 1.100 fr. per persoon, door telefonische 
melding op nummer 056/22.35.07 van Joost Balle
geer en overschrijving op rek.nr. 460-0288901-75 
van VU-Kortrijk. 

l O N D A G 2 MEI 1993 - 14.30 o. 
•SPamPAlElS ANTWERPEN 
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DAENS 
Als oud kristen-demokraat (87j) ergert het 

me dat er nog mensen zijn, zoals lezers 
Frangois (WIJ, 8 april j I) en Van den Abeele 
(WIJ, 15 apnl j I) die de edele strijd van onze 
nog steeds geliefde priester Daens en z'n 
volgelingen tegen de Aalsterse uitbuiters van 
de kleine man, omwille van de hoge geestelij
ke gezagdragers, afkeuren 

De Heer heeft gezegd „Laat de kleinen ( = 
de zwakken en verdrukten) tot mij komen en 
ik zal hen verkwikken" (= helpen) Zo was 
ook het werk van priester Daens 

De kerkelijke overheid mag aan politiek 
doen, ten bewijze, de fameuze bnef die 
bisschop De Smedt van Brugge ten jaren 
1958 van op de predikstoel in alle kerken 
deed voorlezen om, op straf van zonde, met 
voor de VU, maar, m a w , voor de katolieke 
partij te stemmen 

Nadat de katolieke en kerkelijke overheid 
de priester tot in z'n graf had laten ven/olgen, 
komt een kanunnik Temmerman te Aalst, in 
naam van de Gentse bisschop, z'n berouw 
uitdrukken en om vergiffenis vragen 

Schande over die onmenselijke penode' 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

STAAT VLW\NDEREN 

Ik geloof dat de heer F Habitans uit 
Schaarbeek (WIJ, 22 apnl j I) gelijk heeft, als 
hij zegt dat we in ons woordgebruik Vlaande
ren sistematisch ,,de staat" moeten noemen 
Een groot deel van de nationale strijd wordt in 
de geesten van de mensen gewonnen -
zoniet alles 

Laten we dus voortaan konsekwent we
zen de Staat (hoofdletter i) Vlaanderen, met 
haar Regering (geen „deelregenng" - welk 
deel"?), waarvan aan het hoofd staat een 
eerste-minister of premier Luc Vanden Bran-
de 

België is een „instelling, met een „rege
ring", waarvan Jean-Luc Dehaene voorzitter 
IS Dus met Dehaene is onze eerste-mimster, 
doch Luc Vanden Brande De suggestie is 
de ware staatsaktiviteiten, die voor het volk 
van tel zijn, vind je in de kantoren van Luc 
Vanden Brande Wat de „regering" van De
haene betreft waartoe dient dat eigenlijk'' 
Op die manier krijgen al die belgicistische 
konstrukties, opgezet om oude machtsposi
ties en voorkeursbehandelingen te handha
ven, een onwerkelijk karakter En ervaren we 
goed dat ze ons met aangaan En Brussel "̂  
Dat IS een stad, met méér 

Aangezien Vlaanderen „De Staat" is, ko
men Vlaanderen alle staatspredikaten toe 

Zulk taalgebruik is duidelijk en, naar ik meen, 
efficient Als we dit woordgebruik hardnekkig 
volhouden, maken we een heel grote kans 
dat het ingang vindt, en België van binnenuit 
leeggevreten wordt 

Het IS met ondenkbaar dat we langs die 
weg „de oorlog" winnen 

Vanzelfsprekend zijn betere voorstellen 
welkom i 

Jaak Peeters, Olen 

LICHTE OVERDRIJVING 

Eindelijk nog eens een foto van een TAK-
aktie in WIJ (8 april j I) 't Werd hoog tijd i 
Alleen stelde ik tot mijn grote spijt vast dat het 
om een aktie van maar liefst meer dan 15 jaar 
geleden ging, toen TAK in Schaarbeek inzake 

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

de beruchte lokettenkwestie van Nols nog op 
VU-mandatarissen kon rekenen 

WIJ slaagt er nu al enkele jaren na elkaar in 
zowat elke aktie van TAK dood te zwijgen 
Zelfs over het twintigjarig bestaan van het 
Taal-Aktie-Komitee in 1992 werd met geen 
woord gerept I 

Hoe slaagt WIJ er toch in om de meest 
verdienstelijke Vlaamse aktiegroep van de 
naoorlogse Vlaamse beweging nu al enkele 
jaren links (of is het misschien „rechts") te 
laten liggen •? 

Ik denk dat ik het begrijp de jongens en 
meisjes van TAK die zowat elke week enkele 
uren van hun kostbare tijd verdoen aan de 
nuttige en ludieke akties van TAK zullen 

wellicht de nieuwe „wandluizen" zijn 

Voor de Vlaamse Volksbeweging geldt 
trouwens hetzelfde op de Stop Euro-Brus
selwerking na, geen woord in WIJ Geldt hier 
misschien een informatiestop voor alle plura
listische, onafhankelijke en konsekwent 
Vlaamse organisaties"? 

Ik veronderstel dat voor WIJ het nieuwe 
radikaal Vlaams-progressieve blad Meervoud 
(dat er ook met voor terugschrikt kritiek te 
leveren op de VU) wel de inkarnatie zijn van 
de Rode Vaan i 

„Voor de echte nationalist is de keuze 
tussen Vlaams Blok en Volksunie als een 
keuze tussen cholera en pesti" 

Kar! Drabbe, Grimbergen 

Red. Wij hebben de indruk dat de lezer 
een weinig overdrijft. Wij hebben er de 
jaargang '92 eens op nagekeken. Op 14 en 
21 febr.: Boek over 20 jaar TAK, 3 april: 
verslag van TAK-viering, 17 en 24 aprii: 
TAK naar Voeren, 8 mei: vraaggesprek met 
J. Duyssens n.a.v. de wandeling, 4 juni: 
repliek van TAK-leiding op vraaggesprek, 
18 sept.: TAK naar Voeren, 25 sept.: foto 
en uitgebreid onderschrift TAK in Voeren, 
20 nov.: kommentaar TAK-WB-aktle in 
Brussel. 

Wat de WB betreft zouden wij eenzelfde 
lijstje kunnen voorleggen. 

I.v.m. de keuze tussen VU en VB moet de 
lezer maar zelf oordelen. 

HAEMERS 
BIJ het lezen van het artikeltje over Hae-

mers (WIJ, 22 apnl j I) rezen me de haren ten 
berge van verontwaardiging Hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat de dossierkosten 
voor die proces door de Staat (alias de 
bevolking) moeten gedragen worden Zijn 
bende zaaide terreur en verzamelde geld 
genoeg met al die overvallen die ze pleegde, 
ze heeft geld zat Het zou een deel van 
rechtmatige teruggave zijn voor al dat geste
lene en het veroorzaakte leed 

Waar blijft de morele verantwoordelijkheid 
en het rechtvaardigheidsgevoel van onze 
„leiders" en magistraten"? De bevolking be
taalt zich blauw genoeg en dit moet dus 
vermeden worden Schermen met wetten kan 
voor mij met meer Als er slechte wetten zijn 
moeten ze kort en bondig afgeschaft wor
den! 

R. Raspoet, Overijse 
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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 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

CJé&&^ 

Wnïmm 
goo„,^ni 3798s (f^^'O''^ 

Zitpl.Kitsen tccst-
^n.il voot 100 per
sonen Groepen 
— ^- - sen o p af

tegen spe
ciale pri jzen - toe
r is tenmenu 295 fr 

Afspanning 

In de Groene Poort 
Dorpstraat 31 
1755 GOOIK 

Tel. 02/532.10.21 

Anita en Herman 
heten u steeds van harte welkom 

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/iiwus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

_]l/WVfe. 
m= Jë 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREiNDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetcwa 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een gastronomsich kompleks, gelegen op amper 15 min van de kusl, steil U een zee voor van kalmlge, 
komforl, keuken, rust, rustiek en romantiek 

Wij bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 

- Kamer {2 pers ) met uitgebreid ontbijt 2400 fr 
- Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
- Week end verblijf en gastronomische weekends 
'SEMINARIEMOGELUKHEDEN ' conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

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



LIJNRECHT NAAR ANTWERPEN 93 

1993 - het jaar dat Antwerpen als culturele hoofdstad van Europa 
bekendheid zal verwerven tot ver buiten haar grenzen. 

Een jaar waarin tal van activiteiten en manifestaties georganizeerd worden 
waardoor het stadsverkeer permanent onder een hoge druk zal staan. 

De Lijn neemt haar verantwoordelijkheid op en zal als hoofdsponsor van 
ANTWERPEN 93 ervoor zorgen dat het openbaar vervoer een goed en 
bruikbaar alternatief is voor de auto. 

De belangrijkste manifestaties kan men gemakkelijk met trein, tram en 
autobus bereiken. Wie toch met de auto komt, kan hem beter buiten het 
stadscentrum parkeren in de omgeving van tram- en buslijnen en gebruik 
maken van het openbaar vervoer De tram- en buslijnen van het stadsnet 
zijn herkenbaar aan de lijnnummers 1 tot en met 38. De dienstregelingen 
in de wachthuisjes en aan de haltepalen van de stadslijnen vermelden de 
normale doorgangstijden van de voertuigen. 

Ter gelegenheid van Antwerpen 93 wordt, speciaal voor de reizigers die 
veel korte verplaatsingen doen in het centrum, een dagkaart aan de 
voordelige prijs van 50,- BF uitgegeven. Ze is te bekomen in de kantoren 
van De Lijn, aan de loketten van het Centraal Station, in het kantoor 
van Antwerpen 93 - Grote Markt 29 en bij de toeristische dienst van de 
Stad Antwerpen - Grote Markt 15. 

Een speciale folder met een plan van de stadstram- en stadsautobuslijnen, 
de belangrijkste straten met aanduiding van gebouwen of plaatsen waar 
de kulturele manifestaties worden georganizeerd, is eveneens ter 
beschikking. 

Wenst U meer informatie bel dan het groene nummer 078/11.38.83 
van De Lijn Antwerpen. 

^^^ië 


