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HET ZELFVERTROUWE
VAN DELE"
GEVANGENISWEZEN: OPENDEURDAGEN ?

AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en Trucks
Verdeler
VOLKSWAGEN

Kostuums naar maat

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

i'A d 11 W - K i

AUDI - PORSCHE 944

Steenhouwersvest, 5 2

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

ANTWERPEN

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
nv de winne-fabrisac

Probeer eens!
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N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

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

PVBA

Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

SCHOENEN

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
Jjaan brugge-oostkamp^
». 050/35 74 04 >

DOCKSIDES

AIGLE

Albert 1-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96 • Fax (058) 23 51 96

BAMA J E D

VLOER en MUURTEGELS
— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel. 053/70.06.64

Docksides
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ROMIKA

adidas
CBUMA
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AMBIORIX

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY

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

Karet Van den Berghe B.V.B.A.
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drukkerij

U bent van harte welkom bij

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
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WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten
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VERLOS ONS VAN GEWELD!

E

EN maatschappij waar geweld hoogtij viert en waar de begint erop te lijken Elk beleid dat mets onderneemt tegen
overheden nauwelijks in staat zijn rust en vrede te misstappen wordt vroeg of laat met chaos gekonfronteerd
waarborgen is een zieke maatschappij Het fenomeen Sleutelen aan de misdrijven moet. beter is ze voorkomen En
IS met enkel aan Vlaanderen gebonden, met enkel aan daarover bestaat eensgezindheid, want elke politieke partij beWallonië, het is een verschijnsel dat in alle landen van weert het goed te menen met de mens. hem centraal te stellen,
Europa aanwezig is Het is een beangstigend feno- hem te verheffen
meen dat in het verleden vaak de voorbode is geweest
Lange tijd leefde het gevoel dat België stond voor alles wat fout
van ergere dingen
ging en dat was vaak ook zo Het leverde Vlamingen hoop op een
Wie er de kranten van de jongste weken op navlooit eigen, betere samenleving Want wat wij zelf doen zouden wij
ontmoet op alle pagina's groot en klem geweld, gaande beter doen Of een geloofsbelijdenis in de eigen kracht Maar
van ,.afrekening in vakantiepark" en ,.dubbele moord- bedoelde de man die deze slogan bedacht wat anders dan het
aanslag ' naar ,.advokaten in dienst van misdaadbenden" tot ekonomisch beter doen "^ Bedoelde hij ook alles beter doen "^ Wij
..ontsnapte gevangene pleegt aanslag" Geweld is van alle tijden willen natuurlijk wachten tot de eigen Vlaamse strukturen heleen eigen aan alle kuituren, maar sommige tijden en sommige maal op poten staan, volwaardig uitgebouwd zijn en ten volle
kuituren lokken meer geweld uit dan andere Stellen dat onze tijd werken. zoveel geduld hebben wij nog
gewelddadiger dan andere tijden zou zijn is onvoorzichtig En
Maar met de kracht waarmee gezorgd wordt voor een eigen
toch mogen wij met voorbijgaan aan de schaduw die over de Vlaams ekonomisch, sociaal, buitenlands, enz beleid moet ook
laatste jaren van deze, onze eeuw hangt
geijverd worden voor een menswaardige maatschappijvorming
Terecht wellicht, maar veel te gemakkelijk wordt gesteld dat Vlamingen en vooral Vlaams-nationalisten zijn in dit land zelf lang
onze levenswijze ,,de maatschappij" weerspiegelt Aldus werd het zwart schaap geweest opdat zij met zouden begrijpen wat
b v geruime tijd het hooliganisme op en rond de sportvelden onverdraagzaamheid en miskenning betekenen De geschiedenis
aanvaard, maar vergeten dat ook uit dat geweld ander geweld heeft hen geleerd dat geweld onder mekaar en met anderen geen
groeit Er zijn voorbeelden genoeg waar
vooruitzichten biedt Van tijden waann zij
Uit moet blijken hoe de spiraal eindeloos
f—^ n—^
geweld met geweld bestreden, vrijwillig of
verder draait wanneer het recht van de
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verplicht in vreemde legers dienden housterkste het haalt op de rede en de
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overheid passief toekijkt
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Wanneer wij hier zo nadrukkelijk de
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Dagelijks en meer dan ooit worden wij
klemtoon op geweld leggen dan bedoeÊ
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achtervolgd door haat, onverdraagzaamlen WIJ alle soorten agressie, zowel deze
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heid en geweld in woord en beeld De
met woorden als deze met daden Aan
# /
# /
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mate waarin deze gruwel bezit neemt van
een maatschappij die door lankmoedig*-'
•
het dagelijkse leven moet onvermijdelijk
heid geweld aanvaardt scheelt wat Als zij
leiden tot een toestand waarin zelfs bij de
ongenoegen, onveiligheid en onrust als
,.braafste mens" de afkeer voor de gruwel
een berekend nsiko duldt loopt zij het
plaats maakt voor agressie Wanneer bogevaar de chaos te installeren
vendien het gevoel groeit dat ook de
In ons streven naar een betere maatoverheid met meer bij machte is de maatschappij moeten alle vormen van geweld
schappij ordentelijk te besturen dreigt het
bij voorbaat uitgesloten worden Wie geweld pleegt moet al naar geloof in de eigen staat die het beter wil doen nihil te worden
gelang de graad gestraft worden, wie over de graad van een
Van het zelfstandige Vlaanderen moet de Vlaming beter wormisgrijp uitspraak doet en de strafmaat bepaalt moet dat onge- den, met alleen wat de portemonee betreft maar ook wat de
bonden en in wijsheid kunnen doen Dat is met gemakkelijk maar
levenskwaliteit betreft Onze gedachten gaan ook naar de jeugd
geldt evenzeer voor kattekwaad als erger
die volwassen wordt in een maatschappij die meer en meer aan
Er Zijn veel soorten kwaad, maar hij die een aanslag op het ekonomische perspektieven denkt dan aan kulturele waardoor
leefmilieu pleegt moet even krachtig gestraft worden als hij die het evenwicht tussen mens en machine onherroepelijk verdwijnt
fraudeert, net zoals het kleineren van mensen even laakbaar is als Bovendien groeit deze jeugd op in een wereld die door ..andere
het opzettelijk beschadigen van eigendommen Is de indruk juist mensen" gekleurd wordt, wijzen op de moeilijkheden van zo'n
dat onze maatschappij het geweld aanvaard heeft en dat het maatschappij moet hen met als onverdraagzaamheid uitgelegd
gevoel ,,dat er toch mets tegen te doen is" zich meester heeft worden Jonge mensen moeten inzien waarom deze volksverhuizingen plaatsvonden en wat er de voor- en nadelen van zijn Dat is
gemaakt"? Zijn wij zo pessimistisch geworden '
Natuurlijk met, maar wij moeten wel weten wat wij willen Een heel wat anders dan de praat van ,,politici" die agressie op
maatschappij kan met lang van binnenuit uitgehold worden door vreemde mensen willen botvieren omdat ze vreemd zijn en anders
een bestendige strijd waarbij booswichten de overheid steeds een dan de praat van „super-verdraagzamen" die de maatschappij
stap voor zijn Een maatschappij die aanvaardt dat alles kan en om andere redenen willen ontwncht zien
alles mag moet er rekening mee houden dat ook aan deze groei
Verlos ons van geweld, alle soorten geweld i Het is een bede
eens een einde komt Om zo'n ,.einde" te voorkomen dient zij aan allen die van hoog tot laag verantwoordelijkheid dragen
kordaat, korrekt, menselijk en vol begrip te besturen Kan zij met politici, opvoeders, artiesten, sportlui, leraren, ambtenaren, joerdulden dat grote misdrijven onopgelost en ongestraft verder nalisten. mensen van hier en uit vreemde landen Het is pas vanuit
blijven woekeren, dat geldt evenzeer voor het banditisme, de een leefbare maatschappij dat solidariteit met andere volkeren witteboordenknminaliteit als voor de leefmilieudelikten
kortbij en veraf - geloofwaardig is en aanzet tot ware verdraagEven belangrijk is het preventieve luik. zeg maar een goed zaamheid
bestuur Moet aan het huidige aantal parlementaire onderzoekskommissies de graad van goed bestuur gemeten worden ' Het
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
Moet Wathelet opstappen of
niet? WIJ gaat uitgebreid in op
het justitiebeleid: Etienne Van
Vaerenbergh zet de overbevolkte gevangenissen in een korrekt
daglicht (zie biz. 7 en biz. 10), Jan
Loones vraagt de federalisering van
het justitiebeleid (zie biz. 5) en Willy
Kuijpers zit op de praatstoel over het
gevangeniswezen, een van zijn
stokpaardjes (zie biz. 15).
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De Partijraad besliste dat
WIJ straks een veertiendaags ledenblad, op 16
bladzijden en met een
sterker beklemtoond partij-karakter
moet worden. De verantwoordelijke
uitgever deelt mee.
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Nog voor mei 1994 vinden in
Zuid-Afrika de langverwachte
algemene
verkiezingen
plaats.
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Een voorstel van dekreet
van Van Vaerenbergh en
Suykerbuyk wil het woonrecht in Vlaams-Brabant
aan banden leggen.
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' " Noord-ltalië zou de
Lega Nord momenteel bij
verkiezingen 30% van de
stemmen behalen. De
partner van de VU in de Europese
fraktie is vol zelfvertrouwen.
4

21

Man! Pulite, mafia, tangentopoli,... Italië is op
zoek naar propere handen. Maar zijn er die wel?
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De Vlaamse zakenlui die
de markt gingen verkennen in Lombardije kwamen entoesiast terug, ondanks de slechte konjunktuur.
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Tenwijl Oostrozebeke zich
opmaakt voor het U^e internationaal Folklorefestival, gaf burgemeester Lieven Demedts WIJ een ereplaats in
de gemeentelijke biblioteek.
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Antwerp-voorzitter Eddy
Wauters spreekt de taal
waar niet iedereen van
houdt, een duidelijke taal.

(omslag Photo News)

WIJ VEERTIENDAAGS
Op de Partijraad van verleden zaterdag
werd beslist WIJ om te vormen tot een
veertiendaags ledenblad van 16 bladzijden
met een grotere partijstempel. Dat was het
voorstel van het Partijbestuur, dat integraal
deel uitmaakt van de Partijraad. De redaktie
had bij monde van hoofdredakteur Maurits
Van Liedekerke, stemgerechtigd lid van de
partijraad, een ultiem alternatief voorstel gedaan, dat het niet heeft gehaald.
Een voorstel om een beslissing over IVUuit
te stellen tot juni werd nipt vera/orpen. 26
partijraadsleden waren voor uitstel, 33 tegen
uitstel, en 3 onthielden zich. Het voorstel van
het partijbestuur werd aanvaard met 37 stemmen voor, 14 tegen en 16 onthoudingen.
De voltallige Partijraad telt ongeveer 140
leden. Verleden zaterdag zijn er daarvan 85
aanwezig geweest. Over het voorstel van het
partijbestuur hebben 67 aanwezigen gestemd.
Op bladzijde 11 leest U een mededeling
van de verantwoordelijke uitgever.

MOUREAUX
Het ontslag van minister van Sociale Zaken
Moureaux is al een beetje oud nieuws. Hij
maakte zijn beslissing om zich in Molenbeek
terug te trekken verleden dinsdag, toen WIJ
net naar de drukker was, bekend. Eén en
ander had een gigantische politieke stoelendans voor gevolg. öemard/4nse/me verhuist
van de voorzitterszetel van de Franse gemeenschapsregering naar de zetel van Moureaux. Anselme zelf wordt opgevolgd door
Laurette Onkelinx, die voor het premierschap
van de Franse gemeenschapsregering haar
portefeuille van federaal minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en
Leefmilieu ruilt. Op haar beurt wordt Onkelinx
in de federale regering opgevolgd door Magda De Galan, die in de Franse gemeenschapsregering bevoegd was voor Sociale
Zaken en Gezondheid. De Galan wordt daar
opgevolgd door het Anderlechtse kamerlid
Eric Tomas.
Daags nadien deed Moureaux in De Morgen een politieke uitspraak van formaat. Volgens Moureaux worden de Maastrichtnormen indien er geen heropleving van de
ekonomie komt, orihaalbaar. Niemand durft
dat in liet openbaar zeggen, want iedereen is
bang: bang van de cijfers en bang van de
norm. Maar ze zeggen tiet wel allemaal in de
couloirs.
Ik heb niets meer te verliezen, gaat Moureaux verder. Ik kan dus rustig zeggen: die
norm heeft geen zin meer (...) De Maastrichtnorm heeft een tijdje haar rol gespeeld. Ze
verplichtte ons om de sanering ernstig te
nemen. Maar inmiddels verplicht de Maastricht-norm de regering te werken binnen
grenzen waarvan men weet dat ze voorbij-

Paus Johannes Paulus II en bisschop Carmelo Ferraro groeten een
kruisbeeld In de Vallei van de Tempels in Agrigento (Sicilië). Tijdens
zijn bezoek aan Sicilië viel de Paus voor het eerst biezonder scherp uit
tegen de mafia, die hij een emanatie van de duivel noemde. De
kerkleider nam daarmee de indruk weg dat de kerk een lakse houding
aanneemt tegenover de mafia. De voorganger van de huidige kardinaal
van Sicilië stond immers bekend voor zijn uitspraken waarin hij het
bestaan van de mafia ontkende. Het zuiden van Italië is traditioneel een
sterk kristendemokratlsch bolwerk. De mafia had tot enkele jaren terug
sterke banden met de kristendemokratie. In verscheidene gevallen zou
de kerk zelfs mafia-politici helpen verkiezen hebben. Op hoger nivo
kwamen de banden tussen kerk en mafia aan het licht door de bankiers
Sindona en Calvi. Beiden waren lid van de P2-loge. Het waren
witwassers van maf iagelden en ze waren tevens nauw betrokken bij de
aktiviteiten van de Vatlkaanse lOR-bank, geleld door mgr. Marcinkus.
Calvi werd volgens recente onthullingen op bevel van de Siciliaanse
mafia in 1982 in Londen vermoord.
(foto ap)
gaan aan de sociale, maar ook aan de
ekonomische realiteit. (...) We zijn niet langer
bezig het bot af te schrapen, we zijn het aan
het doorzagen.

MISBRUIKT
Negen Kulturele Ambassadeurs van Vlaanderen stuurden de Vlaamse minister-president Van den Brande een brief om hun
ongerustheid uit te drukken over de inhoud
die hun eretitel krijgt. Bij de ondertekenaars
van de brief o.m. Anne Teresa De Keersmaeker, Jozef Deleu (Ons Erfdeel), Jan Fabre,
Eric Antonis (Antwerpen '93) en Stijn Coninx,
de regisseur van Daens.
Volgens de boze briefschrijvers dreigt de
ambassadeursaktie een politieke slogan te
worden indien ze geen onderdeel uitmaakt
van een artistiek beleid. De negen ondertekenaars vragen strukturele maatregelen en een
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vizie op lange termijn in plaats van een
diploma waar een eenmalige subsidie aan
verbonden is.
Volgens sommigen wordt met de subsidie
van de „kulturele ambassadeurs" een cirkuit
van dubbele subsidiëring in het leven geroepen, zonder vaste normen. Voor de kulturele
ambassadeurs was een subsidiepot van 160
miljoen weggelegd.

FEDERALIZERING
JUSTITIE
De minister van Justitie kwam onder toenemende druk te staan om ontslag te nemen.
Onder meer Agaiev, de VLD, een deel van de
CVP, de VU en de nagenoeg eensgezinde
Vlaamse pers vroeg het ontslag van Wathelet.
Het PSC-boegbeeld is echter niet van plan te
wijken.
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Namens de VU verklaarde Jan Loones dat
het niet kan dat een minister van Justitie
verklaart de politieke verantwoordelijkheid
voor het falende justitiebeleid op te nemen,
doch daarbij voor de rest gewoon op z'n
plaats blijft zitten.
Jan Loones verklaarde ook dat de VU het
Wathelet kwalijk neemt dat hij, door een te
sterke unitaire refleks, blind is gebleven voor
de staatkundige evolutie in dit land, waardoor
bvb. de bevoegdheden van de gemeenschappen voor welzijnsproblematiek (waardoor een stuk van het detentiebeleid en
derhalve het gevangenisprobleem zou kunnen opgelost worden, onvoldoende konden
ontplooid worden.
Bovendien stelde Jan Loones, die terzake
het VU-standpunt vertolkte, vast dat in de
meeste federale staten het gerecht ook gefederalizeerd is. De VU wil volgens Loones het
debat voeren over de federalizering van het
gerecht en de overdracht van grote stukken
uit onze wetgeving zelf aan gewesten en
gemeenschappen. Loones denkt daarbij aan
de materies die thans reeds onder de bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten vallen, bvb. milieu, huisvesting, arbeid en
tewerkstelling, welzijn, gezondheid, etc.
(Zie ook Etienne Van Vaerenbergh in Kortweg)

NEDERLANDS ALS
VREEMDE TAAL
Steeds meer Walen willen Nederlands leren. De jongste jaren bestaat er in Wallonië
een stijgende belangstelling voor het behalen
van het Certifikaat Nederlands als Vreemde
Taal. De eksamens om dit certifikaat te behalen worden ontwikkeld en gekorrigeerd door
een projektgroep van de Nederlandse Taalunie die verbonden is aan de Universiteit van
Louvain-la-Neuve. De eksamens worden
reeds sedert 1977 afgenomen.
Dit jaar schreven zich ongeveer 1.600 Walen voor het eksamen in. In totaal doen 4.600
studenterf uit dertig landen mee. De deelnemers moeten aantonen dat ze goed kunnen
lezen, schrijven, luisteren en spreken in het
Nederlands. Er zijn certifikaten voor elementaire kennis, basiskennis en uitgebreide kennis. Het laatste nivo is vergelijkbaar met de
toelatingseksamens aan Nederlandstalige
universiteiten. Als de kandidaten dit jaar normaal skoren op het eksamen, kan het
40.000ste Certifikaat afgeleverd worden. Van
de kleine talen in Europa is het Nederlands
daarmee het verst gevorderd in zijn certificering.

KIESKRINGEN
De Vlaamse Sint-Michielspartijen (CVP, SP,
VU en Agaiev) bereikten een akkoord over de
nieuwe kieskringen in West-Vlaanderen. De
huidige vijf kiesarrondissementen, ingevolge
WIJ - 13 MEI 1993

Op 8 mei was het weer feesten geblazen voor de pleitbezorgers van de
multikulturele samenleving. Ongeveer 500 mensen luisterden in hiet
Fort van Breendonk naar getuigenissen van mensen die de jongste tijd
met onverdraagzaamheid werden gekonfronteerd. Er werden gelijke
rechten geëist voor de migranten, de toepassing van een strengere wet
op racisme en de herinvoering van 8 mei als info- en vormingsdag in het
onderwijs. In Breendonk zijn tijdens de tweede wereldoorlog verschrikkelijke dingen gebeurd. Na de oorlog werden in het Fort repressieslachtoffers onmenselijk behandeld.
(foto vum)
het Sint-Michielsakkoord herleid tot vier, worden teruggebracht tot drie: Oostende-Veurne-Diksmuide en leper. Kortrijk en RoeselareTielt, en Brugge. Dit meldde ons senator Jan
Loones.
Door kamerlid Pierre Chevalier (VLD) werd
een nota verspreid waarin wordt gemeld dat
door dit akkoord Vlaanderen één kamerlid
verliest, ten voordele van de provincie Luksemburg. Het bericht van Chevalier is onjuist.
Hij heeft duidelijk een klok horen luiden,
zonder te weten waar de klepel hangt.
Bij de mogelijke formules tot herleiding van
West-Vlaanderen naar drie kiesarrondissementen, was er één formule waarin inderdaad Vlaanderen één zetel verloor ten voordele van Luksemburg (met name de hipotese
waarbij Kortrijk alleen overbleef naast samenvoeging Brugge met Roeselare-Tielt, en OVD
met leper. Uiteraard werd die formule venworpen.
In de huidige uitgewerkte formule blijft het
zetelaantal behouden op 17, net zoals het
zou geweest zijn wanneer er vijf kiesomschrijvingen waren gebleven, het ook al was volgens de vier kiesomschrijvingen van het SintMichielsakkoord.

PICQUE
De Brusselse minister-president Charles
Picqué (PS) eiste van de federale regering op
korte termijn een ekstra subsidie van min-
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stens 3 miljard frank. Anders geeft hij zijn
ontslag. Picqué kreeg de steun van de Franstalige gewestministers en van Jos Chabert
(CVP).
Picqué verwees naar een aantal oude financiële problemen waarmee de hoofdstad
worstelt: de ,,dode hand", waardoor op overheidsgebouwen geen onroerende voorheffing geheven mag worden; de lasten als
hoofdstad; de fiskale vrijstelling van Euroambtenaren; het verlies van de vervoersmaatschappij MIVB, etc.
De Brusselse phmus had ook een verklaring voor de slechte papieren van zijn stadsgewest. Volgens Picqué wordt Brussel financieel gewurgd omdat sommigen hun separatistische oogmerken beter zullen kunnen realizeren met een bankroet Brussel dan met
een bloeiend gewest van 19 gemeenten.
Laat ons niet lachen. Het separatistisch
spook wordt nu werkelijk bijna bij elke gelegenheid door Franstaligen uit de kast gehaald. Picqué weet drommels goed dat door
de schuld in de schoenen van ,,de separatisten" te schuiven, hij zijn kansen om meer
geld te krijgen vergroot. In België delen
immers nog steeds meer belgicisten de lakens uit dan separatisten (wij kennen bvb.
geen enkele separatist met macht). Deze
neo-unitaristen zijn gevoelig voor het spokenjagen van Picqué omdat ze vrezen dat hun
eigen positie bij een bankroet Brussel in het
gedrang komt.

KORTWEG
• Volgens Davidsfonds-voorzitter
Lieven Van Gen/en hebben de taaifaciliteiten in Ronse geen zin
meer. De DF-voorzitter verklaarde
dat de faciliteiten er verantwoordelijk zijn voor de sociale en ekonomische achteruitgang, en misbruikt
worden door sommige Waalse inwijkelingen waarvoor ze niet bestemd waren.
• De nieuwe voorzitter van de
Vlaamse
werkgeversorganizatie
VEV Johan De Muynck pleitte voor
een kommunautaire pacifikatie. Na Sint-Michiel begint het tijdperk van het federale België met
een sterk en autonoom Vlaanderen, aldus de VEV-voorzitter. Indien
de kommunautaire relatie in dit
land verder zou verzieken, dan
dreigen er straks geen akkoorden
meer mogelijk te zijn. Volgens De
Muynck wordt de aanpak van andere ernstige dossiers dan onmogelijk.
• VUB-onderzoekers stelden vast
dat het oppotten van geld in België een afnemend verschijnsel is.
Toch zou nog 40% van de biljetten
in omloop in een oude sok zitten,
of, zoals de onderzoekers veronderstellen, ronddraaien in het zwarte cirkuit.
• De gemeenteraad van Torhout
besliste dat er tijdens het komende
rockfestival binnen de gemeentegrenzen alleen alkoholarm bier
geschonken mag worden.
• De rijkswacht wil zo snel mogelijk
5 0 migrantenjongeren aanwerven, evenveel meisjes als jongens. Ze zullen ingezet worden in
de antibanditismeteams in de risikowijken, vooral in Brussel.
• De Waalse gewestraad en de
Franse gemeenschapsraad vergaderden van oktober tot Pasen gedurende 97 uur en 12 minuten
plenair. Tijdens diezelfde periode
was de Vlaamse Raad gedurende 152 uur en 20 minuten in plenaire zitting bijeen. Aan Franstalige
kant vergaderde men gedurende
slechts 64% van de Vlaamse vergadertijd. De gemiddelde Franstalige
werkdag is ook een beetje korter
dan de Vlaamse; vijf en half uur
vergaderen in het Frans tegenover
zes uur in het Nederlands.

HET ZIT NIET SNOR
IN DE NOR!
Het hele land staat in rep en roer sinds
de ontsnapping van een aantal gangsters,
waaronder drie hele zware, uit de gevangenis van Sint-Gillis. Nogmaals staan ons
hele rechtsapparaat en gevangeniswezen,
die toch al geen frisse reputatie genoten,
ter diskussie. Steeds meer dringt de vergelijking met Italiaanse toestanden zich op.
Minister van Justitie Melchior Wathelet
werd vorige week aan de tand gevoeld in
het Parlement. Een aantal oppositiepartijen eisten het ontslag van de minister, die
zij verantwoordelijk achten, niet alleen
voor de ontsnapping van de boeven, maar
voor al wat mank loopt op het departement
van Justitie.
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Tijdens het spoeddebat hierover, vorige
Etienne Vanvarenbergh: „Aan de
week in de Kamer, interpelleeerde Etienne
overbevolking van de gevangenissen
Vanvaerenbergh namens de VU. Wij interpelleerden hem, en vroegen wat er nu
werd nooit verholpen".
eigenlijk allemaal schort aan de rechtsbeautomatisch zonder gevolg geklasseerd. De
deling in dit land.
andere zaken worden onvakkundig aange,, De problemen in het gereciitelijk apparaatpakt. Men overtreedt de meest elementaire
kunnen in drie kategoriên onderverdeeld regels van de demokratlsche samenleving en
worden. Ten eerste de gevangenisproblema-start onderzoeken op basis van gestrekte
tiek ten tweede de problematiek van de gegevens die niet op wettige wijze verkregen
onderzoeksgerechten, de parketten en onzijn, bv. door gebruik te maken van afluisterderzoeksrechters, en ten derde de proble-apparatuur en het schenden van het briefgemen van de zittende magistratuur, de uit-heim.
spraakrechters. "
Darenboven tracht men met alle middelen
• In de Kamer stelde u scherpe vragen resultaat te bereiken wat aanleiding geeft tot
over de overbevolkte gevangenissen. Ook afdreiging van de verdachten, enz Het grote
Willy Kuijpers sneed dit probleem al jaren probleem stelt zich vooral bij de onderzoeksgeleden aan. Werd het beleid op dit vlak gerechten die blijkbaar onderbemand en
dan nooit bijgestuurd?
slecht opgeleid zijn."
M „Wat het gevangeniswezen betreft zijn de• Jan Loones interpelleerde minister Waproblemen sinds jaar en dag bekend. De thelet in de Senaat. Loones zei dat de
overbevolking Is o.m. een gevolg van het feit justitie blind is gebleven voor de staatkundat illegalen, drugverslaafden of nog nietdige evolutie in dit land en dat bv. de
veroordeelde verdachten opgesloten zijn overdacht
In
van de welzijnsproblematiek
gevangenissen. Nochtans weet iedereen datnaar de gemeenschappen niet heeft kunillegalen ook elders kunnen ondergebrachtnen rekenen op de medewerking van het
worden voor ze het land uitgezet worden, dat
Belgische Justitiebeleid. Indien de unitaire
drugverslaafden beter zouden opgenomenrefleksen, die men zeker ook Wathelet kan
worden In gesloten klinieken en dat de onder-toeschrijven, minder erg waren geweest,
zoeksgerechten al te veelvuldig gebruik ma- dan zou de gevagenisproblematiek van
ken van de voorlopige hechtenis om verdach- vandaag er ongetwijfeld geheel anders
ten tot bekentenissen te dwingen: zo u hebben uitgezien. Kan u dit een beetje
bekent, laat men u onmiddellijk vrij. Aan de
toelichten ?
overbevolking werd nooit verholpen al Is er
„De unitaire justitie heeft zich niet aangerecentelijk enige aanzet tot oplossing."
past aan de werkelijkheid In dit land: zo werd
• Wat moet er volgens u op korte termijn het gerechtelijk arrondissement Brussel voor
gebeuren om het vertrouwen van de bevol- 1.500.000 of bijna 1/6 van België, wordt het
king in de justitie en de politiediensten te franstallg gerund ondanks het feit dat meer
dan 550.000 Inwoners van Halle-Vllvoorde er
herstellen ?
„Hier stelt zich het grote probleem: de onder resulteren alsook de Brusselse Vlamingen
groei van het aantal zaken brengt mee dat
niemand nog op een ernstige manier een
zaak kan uitbenen. De kleine zaken worden
(lees verder biz. 17)
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
HET BELAHG
VAK LIHBURC
„Vlaamse onafhankelijkheid Dat vraagt de
voorzitter van het Algemeen Nederlands
Zangfeest Geen separatisme Dat was de
hartekreet van enkele duizenden op stap
door de straten van Brussel op zoek naar hun
aloude België
Twee uitersten die inderdaad kunnen doen
geloven dat dit land aan de rand van de
afgrond staat, dat met veel meer moet gebeuren om ook de staat België van de Europese
statenkaart te kunnen wegvegen Om plaats
te maken voor een onafhankelijk Vlaanderen
dat Brussel onder zijn Vlaamse vleugels
neemt en een even autonoom Wallonië, zonodig bestemming Panjs Zoals ook in Vlaanderen sommigen weer durven dromen van de
Dietse Lage landen aan de Noordzee, de
droom van zovelen in Vlaanderen maar dan
wel vele decennia terug
Dromen kan zonder twijfel hartverheffend
zijn Zonder dromen is ook het politieke leven
wellicht met eens draagbaar Dromers mogen wel met vergeten dat zeker in de politiek,
de afstand tussen droom en daad met zelden
onoverbrugbaar is Vandaag nog dromen dat
dit land weer het België van weleer wordt, is
zichzelf begoochelingen maken"
Mare Platel. 4 mei.

GAZET VAN ANTWERPEN
„Men maakt zich in dit land op tijd en stond
zorgen over het onveiligheidsgevoel bij de
modale burger Om dat „subjectieve" gevoel
weg te nemen, heeft men met geaarzeld
soms felle maatregelen te nemen tegen kleine cnminelen, maar men slaagt er door
structurele problemen met in de strijd tegen
professionele criminelen te winnen Dat blijft
bijzonder pijnlijk"
Roger Van Houtte. 4 mei.
„Nothomb stond met tussen de hooligans
op de Heizel en Eyskens wandelde met mee
met de terrorist Wathelet heeft het gangstertno met van wapens voorzien Ministers zijn
zelden persoonlijk schuldig aan grote of
kleine drama's, maar als dit door een falend
beleid is veroorzaakt, spreekt men van politieke verantwoordelijkheid"
Roger Van Houtte. 5 mei.
„De minister moet met weg omdat Lacroix
en co konden vluchten, maar als hij vindt dat
zijn gevangenisbeleid heeft gefaald, dan ligt
dat anders Er wacht hem dus een eigen
gewetensonderzoek
WIJ - 13 MEI 1993

Dat laat hij beter met over aan het politiek
spel in het parlement De Belgische volksvertegenwoordigers en senatoren, een zeldzaam geval als Willy Kuijpers met te na
gesproken, blinken overigens met uit in grote
belangstelling voor het gevangenisbeleid In
normale tijden zijn daar immers geen stemmen mee te winnen"
Roger Van Houtte. 5 mei.

DE NIEUWE GAZET
„Hoeft het eigenlijk nog te verbazen dat de
burgers zich meer en meer afkeren van het
politiek bedrijf Hoeft het verbazing te wekken dat de burgers geen vertrouwen meer
hebben in „leiders", die papieren beloften
afleggen, maar met in staat blijken, ja zelfs
onwillig zijn om hen elementaire bescherming te bieden ' Voor ons is de maat van de
onkunde vol minister Wathelet heeft jaren
tijd gehad om het gerecht te dynamiseren en
de burger rechtszekerheid te bieden Hij is
politiek verantwoordelijk voor wat er in zijn
departement gebeurt Hij kan na de feiten van
gisteren maar een conclusie trekken opstappen vooraleer hij weggestuurd wordt, door
het parlement of straks door de burger"
Luc Van Der Keien. 4 mei.

De
Financieel
Ekonomische

TIJD

,,De dag dat de Oosteuropese landen hun
produktie-apparaat van de grond krijgen,
gaan we pas echt de konkurrentie voelen
Tegenhouden kunnen we het met Integendeel, onze markten open stellen is pas echte
ontwikkelingshulp, veel efficiënter dan een
Marshall-plan Wel kan ook in de andere
richtinq onze afzetmarkt vergroten, wanneer
de Oosteuropeanen in staat zullen zijn zelf
meer te verbruiken Veel zal ook afhangen
van de mate waarin de Oosteuropese lonen
de hoogte in gaan
Jerry Van Waterschoot.

HETVOLK
„Wachten op dramatische gebeurtenissen
om in te grijpen, vaak alleen om ingrepen aan
te kondigen en die bovendien met helemaal
of zelfs helemaal met uit te voeren, is slordige
nalatigheid Wegens de verzachtende omstandigheden hoeft over Melchior Wathelet
geen doodvonnis uitgesproken te worden
Maar als bewarende maatregel zou de man
nu best even de politieke woestijn worden
ingestuurd Het enige alternatief is hem het-
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zelfde ,,lot' te laten ondergaan als Mark
Eyskens"
Aiain Vanbuyten. 5 mei.

„Ook buiten de politieke oppositie gaan
dezer dagen stemmen op die vinden dat de
politieke ethiek in ons land erbij gebaat zou
zijn wanneer de minister zijn ontslag zou
aanbieden, en op die manier bewijst dat hij
een goedontwikkeld demokratisch gevoel
heeft voor mimstenele verantwoordelijkheid
Terugdenkend aan wat een kristendemokratische minister van Buitenlandse Zaken ronduit zei na de affaire-Khaled, moet men gaan
vermoeden dat politieke ethiek slechts iets is
voor een „normaal land", met voor het onze"
Standpunt. 6 mei.

LE MONDE
„Pierre Beregovoy is het eerste slachtoffer
van een nieuwe kuituur Hij is op zijn manier
de voorloper van een nakende holocaust
Niet die van de haat, maar een meer geraffineerde en ook meer bescheiden slachting
die van de spot Het toekomstige fascisme
begint met twijfel en eindigt met argwaan Het
doodt trager, maar dat heeft geen belang, er
is tijd genoeg Trots, waardigheid en eer
moeten vernietigd worden De redenering
van dit nieuwe tijdperk is eenvoudig wie zijn
verantwoordelijkheid wil opnemen, betaalt de
prijs in spot of schande '
Francois Leotard. 8 mei.

knack
„Het nationalisme heeft inderdaad vele
gezichten en is een van de delikaatste tema's
waarmee onze hedendaagse intellektuelen
bezig zijn Naast negatieve gevoelsladingen
bevat het veel plausibele, demokratische verzuchtingen Mensen mogen zich toch „thuis"
voelen in hun politieke en bestuurlijke omgeving ZIJ hebben er recht op burger te kunnen
zijn in hun eigen taal, kulturele tradities,
volkskenmerken, enzovoort Bovendien kan
enig nationalisme ook motiverend werken bij
de ontwikkeling van ekonomie en sociale
solidariteit Het is, met andere woorden, nuttig en het vergemakkelijkt de aanvaarding
van kollektieve normen „Wat we zelf doen,
doen we beter', vooral in samenwerking met
andere vrije volken die zich goed in hun vel
voelen de droom van zowel de Europese
federalisten als van Flanders Technology"
Frans Verieyen. 5 mei.
pvdb

HORIZON

ONS VIR JOU
Het is de eerste keer dat ik het gevoel heb dat ZuidAfrika, over zeer korte tijd, de weg zal inslaan die het sedert
het begin van de CODESA-onderhandelingen, met steeds
wisselende kansen, heeft gezocht.
Nog geen maand geleden leek het alsof alles tevergeefs
was geweest: de moord op Chris Hani, de charismatische
kommunist, veroorzaakte alweer een krisis van geweld en
tientallen doden. Tot zelfs in de hotels werden de slachtoffers achternagezeten. De blanke boeren, die er genoeg
van kregen en getergd door de ANC-jeugdmanifestaties
onder het motto „Kill the boers", kondigden oorlog aan I
En dan, ineens, na een boze verklaring van president De
Klerk aan het adres van extreem-links en extreem-rechts,
opeens is daar het akkoord, na bijna een jaar onderbreking
van de onderhandelingen, om nog voor mei 1994 de
langvenwachte algemene verkiezingen te houden I
In Zuid-Afrika zegt men dat dit mogelijk is geworden
omdat de regering ziet dat het ANC zijn greep op de massa
begint te verliezen terwijl van
rechts luider dan ooit met geweld wordt gedreigd. Naast
deze negatieve verklaring is er
m.i. ook een positieve, nl. dat
bij iedereen nu het bewustzijn
is doorgedrongen dat de ekonomle de toestand niet meer
kan dragen en dat eindelijk
werk moet gemaakt worden,
niet meer van de huidige koek
te verdelen maar om samen,
kollektief, naar energieke groei
te streven, zonder verder dralen. In plaats van ,,herverdeling" ; samen vooruit.
Deze positieve energie vindt
haar voedingsbodem niet alleen in de vrees voor de
werkloosheid (40% en méér van de zwarte bevolking die
met 3.000 borelingen per dag toeneemt) maar vooral in de
stuwende kracht van de minister van Ekonomie en Financiën, Derek Keys en van de Gouverneur van de Nationals
Bank, Chris Stals. Het BNP gaat voortdurend achteruit:
met 0,2% in 1990, met 0,6% in 1991 en met 2% in 1992.
Vergelijk dit met de jaren '60 toen de „belegerde" ekonomie met 6% per jaar groeide, met 3% in de 70-er jaren, in de
80-er jaren met 1% tenwijl er sedert 1990 een recessie is
ingetreden. Vorig jaar nog verergerd door de meest
dramatische droogte van deze eeuw.
Reeds in januari hadden minister Keys en afgevaardigden van ANC, de vakbond Cosatu en Inkhata zich samen
voor deze groei-strategie uitgesproken. Zij deden dit voor
de ogen van iedereen in Davos, Zwitserland. Ook de
vakbonden zouden meedoen. Om de bestaande werkloosheid op te slorpen is een BNP-groei van 7,5% nodig...
Over vier weken zou de juiste datum voor deze verkiezingen worden bepaald. Nu deze „road-block" uit de weg is,
krijgen wij een beter zicht op de volgende etappes, die nu
opeens dichterbij schijnen te komen.
Vooreerst de tijdelijke regering (TEC genoemd: Temporary Executive Council). Men denkt: voor de zomer 93.
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Daarnaast: een nieuwe kieswet. Zij kan spoedig klaar zijn.
Belangrijker echter is: de nieuwe grondwet waaraan
door zeven kommissies van wijzen wordt gewerkt. Voor
ons in Vlaanderen klinken sommige onderdelen daarvan
vertrouwd in de oren. Het debat gaat nog steeds over twee
basisopties: een sterk federaal, kapitalistisch georiënteerd
stelsel of een unitair-marxistisch geïnspireerde staat.
Sommigen sluiten niet uit dat de laatste hipotese indien
zij bewaarheid wordt, voedsel zou geven aan de regionaliserende tendenzen die bvb. zelfs tot een onafhankelijkheidsverklaring zouden kunnen leiden van de Zoeloes,
onder leiding van de door de industrie en de bankiers
nogal gesteunde Mangosoetoe Buthelezi.
Verder moet ook nog het Handvest der Fundamentele
Rechten worden uitgeschreven. En iedereen maar hopen
dat het geweld, tenminste het politiek geweld, niet juist nCi
zou opflakkeren. De gewone kriminaliteit bedwingen is al
genoeg, zij wordt op vele plaatsen onkontroleerbaar. Laat
dus staan de politieke kriminaliteit.
Men voelt ook veel scepsis.
Er is als zovéél beloofd en er
kan nog zoveel gebeuren.
Maar sterker dan ooit tevoren
hoor ik ook het volgende: van
zodra het ANC akkoord gaat en blank en zwart in Johannesburg verwachten zich daar snel
aan — dat de sankties die er
nog zijn, worden gelicht, dan
gaat meteen de poort open op
de Wereldbank en het IMF en
kan de rekonstruktie van het
land beginnen. Op grote
schaal. Een IMF-delegatie is
deze week al ter plaatse. Handel en investeringen met en
uit het buitenland zullen op spektakulaire wijze toestromen.
Dit kan inderdaad spoedig waar zijn. Zuid-Afrika is voor
Vlaanderen niet alleen omwille zichzelf van belang. Ook
voor de meer dan 20.000 Vlamingen die er wonen en
werken.
Voor het eerst duiden zowel de blanke als de zwarte
leiders eensgezind op een reële kans dat dit land een
rechtvaardige grondwet zou kennen, een dinamische ekonomie (voor het eerst sedert lang wipte de grondprijs deze
week terug omhoog!), een begeesterende rol in gans
zuidelijke Afrika en, vooral, een demokratie die begint te
funktioneren.
Wij, die dezelfde taal spreken als velen in dit land, mogen
onze historische banden met Zuid-Afrika niet langer terzijde schuiven. Maar dood en geweld blijven iedere dag de
ganse evolutie nog bedreigen. Vandaag nog bedreigen
rechtse samenzweerders de Europese ambassadeurs met
de dood als hun landen het ANC-embleem steunen in de
a.s. kieskampanje. Ngosi Sikelele South-Africa: God behoede Zuid-Afrika!
Hans De Belder
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WETSTRAAT

OP DE VLUCHT
De overbevolking van het Klein Kasteeltje is
een gekend probleem. Maar toen vorige
week de Antwerpse burgervader Cools aan
de klaagmuur stond, heeft iedereen weer de
mond vol over het probleem van asielzoekers
en vluchtelingen. Jaarlijks komen er in België
500 vluchtelingen bij. Er zijn nu 25.000 vluchtelingen. Het aantal asielzoekers daarentegen blijft groeien: van 5.000 in 1988 tot
17.000 in 1992. Volgens VU-fraktievoorzitter
Jef Valkeniers kan men het op dit ogenblik
beter hebben over een asielzoekersprobleem
dan wel over een vluchtelingenprobleem.
Daarom peilde hij naar de intenties van minister Tobback om dit probleem op te lossen.
„De oorzaken van het asielzoekersprobleem situeren zich op het vlak van de
mensenrechten, de gewapende konflikten en
de ekonomische ongelijkheden tussen
Noord en Zuid. Aangezien op korte termijn
deze problemen niet kunnen verholpen worden, moeten de toestromende asielaanvragen wel behandeld worden", aldus Valkeniers.
Sinds 1 februari 1981 wordt de vluchtelingenproblematiek behandeld door het Kommissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatslozen. De huidige procedure
omvat twee fazen, de ontvankelijkheidsfase
en het onderzoek ten gronde. Een wetsontwerp dat deze procedure moet wijzigen werd
in Kamer en Senaat goedgekeurd. „De evolutie van het aantal asielvragers per maand
leert dat slechts een miniem aantal asielzoekers via Zaventem het land binnenkomt, dat
er vandaag ongeveer 2.000 maandelijkse
aanvragen zijn, dat als de procedure versneld
wordt het aantal aanvragen sterk vermindert
en dat sinds de zomer van 1992 het aantal
aanvragen volledig uit de hand loopt De
Roemenen, de Zaïrezen en de eks-Joegoslaven zorgen voor meer dan de helft van het
aantal aanvragen. Het aantal Ghanezen, Indiërs, Nigerianen en Pakistanen is daarentegen merkelijk gedaald. Hoewel deze nationaliteiten in België belangrijk zijn, is hun erkenningsgraad uitermate laag. Vastgesteld wordt
ook dat de versnelling van de procedure
relatief weinig effekt heeft op de asielaanvragen vanuit landen waar het werkelijk slecht
gaat Hoe komt het dat de achterstand bij de
ontvankelijkheidsbeslissing opnieuw sterk is
toegenomen? Omwille van de stijging van
het aantal ingestelde beroepen bij het Kommissariaat-Generaal is er een enorme vertraging ontstaan wat het aantal uitgebrachte
adviezen betreft. Als het Kommissariaat-Generaal een ongunstig advies geeft, moet dit
aan de asielvrager worden betekend, waarop
een bevel volgt het land te verlaten. Deze
betekening gebeurt evenwel niet steeds even
strikt Zowel voor de dienst „Vreemdelingenzaken" als voor het Kommissariaat-Generaal
vormt het personeelsbestand het hoofdprobleem. De bijkomende juristen werden te laat
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Toen Murat, Bajrami en Lacroix de benen namen, volgden andere gedetineerden ijverig hun voorbeeld. Het leek wel opendeurdag in Sint-Gillis. Later
werden enkele ontsnapten weer ingerekend.
('oto E. Peustiens)
ter beschikking gesteld. Bovendien zal binnenkort geen beroep meer kunnen gedaan
worden op de 36 dienstplichtigen. De vraag is
hoe zal de minister deze problemen oplossen ? Het is waar dat het nieuwe wetsontwerp
in de goede richting gaat, maar zal het de
onmenselijke problemen kunnen voorkomen ? Hoe zal het probleem in het Schengenakkoord, in werking treden ? Hoe zal het
probleem van de venvijdering in de toekomst
worden aangepakt?".
Tobback beloofde werk te maken van het
personeelskader. Na de senaat moet ook
nog de kamer een wet goedkeuren die het
zwartwerk en de tewerkstelling van illegalen
streng bestraft. Met de nodige infrastruktuurwerken werd gestart. Totzover het antwoord
van de minister.

ONTSNAPPINGSROUTE
In de Kamer werd minister Wathelet figuurlijk zwaar onder schot genomen tengevolge
van de spektakulaire ontsnapping van enkele
topgangsters uit de gevangenis van St.-Gillis.
Nochtans uit een recente studie van de RUG
blijkt dat Wathelet de eerste minister van
Justitie is die een echt gevangenisbeleid
tracht te voeren. Dit ondanks vele euvels.
Enkele voorbeelden; slechts 4 van de 32
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strafinrichtingen dateren van deze eeuw.
Sinds 1992 steeg het aantal gedetineerden
van 6.000 naar 7.400. Het aantal tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden is opgelopen van 110 in 1985 tot 233 vandaag. In
1985 zaten 500 illegaal verblijvende vreemdeliingen in administratieve hechtenis, vandaag
zijn dat er tien keer zo veel.
VU-kamerlid Etienne Van Vaerenbergh
merkte schamper op dat plots iedereen de
mond vol heeft over het falend gevangeniswezen. Nochtans is de problematiek reeds
lang een oud zeer.,,Onze gevangenissen zijn
overbevolkt omdat er een aantal mensen
inzitten die er niet thuishoren. Ik denk aan
illegalen, drugverslaafden en mensen die in
voorlopige hechtenis zitten. Hoe kunnen wij
het geschokt vertrouwen van de mensen in
vrouwe Justitia herstellen ? Hoe kan men tot
een akkoord komen over de uitwisseling van
buitenlandse gevangenen ? Dit zou een efficiëntere bewaking en behandeling van de
eigen knminelen toelaten. Verder stelt de
publieke opinie zich vragen wanneer enerzijds de opbrengst van de verkoop van legermateriaal door landsverdediging zal worden
gebruikt om een regeringsvliegtuig aan te
kopen, terwijl anderzijds geen broodnodige
financiële middelen voor Justitie kunnen worden vrijgemaakt. Tot zover Van Vaerenbergh.
In de senaat pleitte senator Loones voor
een grondige hen/orming van het rechtssisteem. (Zie ook ,,Doordeweeks")
(ge)

MEDEDELING VMWEGE DE
VERMIWOORDELIJKE UITGEVER
De partijraad van zaterdag 8 mei j 1
heeft het voorstel van het Partijbestuur
aanvaard om het weekblad WIJ om te
vormen tot een veertiendaags medium
dat aan alle VU-leden zal worden bezorgd
Het voorstel van het Partijbestuur is
geen eenvoudige beshssing geweest Ieder
van ons is sinds jaren met WIJ vergroeid,
het blad geeft mee de hartslag aan ons
programma, onze akties en onze initiatieven
De financiële kost die het uitgeven van
een weekblad naar 8 000 abonjiees met
zich brengt stapelt zich echter van jaar
tot jaar op Daarenboven, en dat moet
extra benadrukt worden, wenst de VTJ de
kommunikatie met haar onmiddellyke
achterban, onze bijna 30 000 hoofdledenadressen, te verhogen
De Volksunie beleeft het opnieuw dat
verschillende media het werk en de poh
tieke inbreng van het demokratisch
Vla.ams-nationahsme, het optreden van
de Volksunie, zonder enige skrupule
doodzwijgen Op deze nefaste situatie wil
de Volksunie met een modern, goedogend
en aktueel pohtiek blad, dat veertiendaags aan alle VU-leden zal worden bezorgd, een antwoord geven
De rol van de VU is met mtgespeeld
Wat sommige persjongens en gesloten
machtscentra ook mogen beweren Integendeel, de VU wil nog nadrukkelijker
dan m het verleden naar buiten treden,
haar ideeën verspreiden, kontakt zoeken,
de diskussie aangaan, een forum bieden
Van afslanken, uibinden of enig afgaan is
hier dus geen sprake
De diskussie omtrent de financiële
haalbaarheid van de uitgave van WIJ is
met meuw Smds jaren signaleert het
financieel beheer moeilijkheden De beshssing die de Partijraad nam getuigt dan
ook van pohtieke moed De werking van
de party blyft op deze wyze totaal gevrijwaard
Ik wil hier bovendien uitdrukkebjk
mijn voUe waardermg en vertrouwen bevestigen in de redaktie o 1 v hoofdredak
teur Maurits Van Liedekerke, en m de
voltallige admimstratieve ploeg die werkt
voor onze WIJ Ik ben er zeker van dat zij
borg staan voor een hoogstaand blad, dat
niet zal verworden tot een kritiekloos,
pamfletachtig partijblad Ze moeten, m

optimale samenwerking met de partij, de
rol van rebels en eerbjk geweten blijven
spelen
Se nieuwe formule biedt tal van
voordelen.

Wat met
komst ?

de onmiddellijke

toe-

- WIJ bUjft m magazinevorm verschijnen tot midden juh Net voor de IJzerbedevaart vindt u dan de meuwe WIJ m uw
bus

1 De party houdt kontakt met haar
onmiddeUijke achterban middels een mtgave die financieel haalbaar is De werkmg van de partij wordt meteen opengegooid naar aUe leden Dit moet de betrokkenheid van onze leden by onze dagelijkse pohtieke aktie ten goede komen

- Tot eind december krijgen aUe hoofdleden dit blad ter kenmsmakmg toegestuurd Het blad begeleidt meteen ook aUe
najaarsaktiviteiten van de partij ( o m
een groots partykongres midden september)

8 Het meuwe blad zal meer zyn dat het
aankondigen van VU-aktiviteiten, de uitgave moet een joernalistiek hoogstaand
produkt bhjven

Wat gebeurt met uw doorlopende
opdracht ?

3 Ook al IS zy er met bang van toch kan
de party zich m de gegeven omstandigheden met veroorloven een ongebonden
weekblad mt te geven Het party karakter
van onze uitgaven moet beklemtoond,
want de party moet dringend weerwerk
bieden aan persjongens die haar doodzwygen Dit kan als WIJ een echt grote
oplage (30 000 ex ) bereikt
4 De meuwe formule laat ook toe regelmatig, en op een goedkope manier, doelgroepen met leden van de party over
onze akties en standpunten te informeren Ook dit moet onze slagkracht vergroten
Hoe zal de nieuwe WIJ kunnen Tiekomen worden ?
- Door hdmaatschap van de VU Daar
toe wordt het bedrag van het hdgeld voor
hoofdleden met SOOfr opgetrokken (tot
SOOft) Voor bijleden met lOOfr De meu
we WIJ wordt dus veertiendaags aan aUe
hoofdleden bezorgd
Deze financiële regehng gaat m vanaf
de hernieuwing van de VU hdkaarten
voor 1994
WIJ-abonnees die geen hd zyn van de
VU kunnen, vanzelfsprekend, ook m de
meuwe formule WIJ-lezer bhjven Hoewel het blad m hoofdzaak aan de leden
van de VU wordt bezorgd, is en blyft het
ook voor andere belangstellenden op de
markt
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- We hoeven met te verhelen dat WIJ
ook m z'n meuwe formule handenvol
geld kost De mspanmng is niet gering
Maar meteen bereiken we ook veertiendaags meer dan 30 000 lezers Voor de
VU IS dit een umcum
- De party wil hierbij ook beroep doen
op uw steun en medewerking Aan de
abonnees met een doorlopende opdracht
wordt gevraagd deze te laten doorlopen,
hun financiële bijdrage ( 100 fr per
maand ) zal beschouwd worden als een
vorm van vrywiUige sohdariteit aan de
party Dit ekstra fonds zal worden aangewend om WIJ van tyd tot tyd op een
verhoogde oplage te laten verschynen
We zegden het al Met WIJ m z'n meuwe
formule wil de VU nog nadrukkelijker
naar buiten treden Niet aUeen door een
sterk verhoogde verspreiding, maar vooral door het op een moderne, goedogende
en joernahstiek volwaardige wyze naar
bmten brengen van onze boodschap
Dit was de hoofdbetrachting van diegenen die 38 jaargangen terug WIJ op de
markt brachten Voor het bereiken van
dit doel, beste lezer, willen we meer dan
ooit op uw medewerking en uw steun
bhjven rekenen

Bert Anciaux,
Verantwoordelijke Vitgever W U
Algemeen Voorzitter Volksunie
WIJ - 13 MEI 1993

SLEUTELEN AAN DE RAND /3

WOONRECHT
AAN BANDEN ?

O

p 22 februari 1990 dienden wijlen VU-volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet en Herman Suykerbuyk een voorstel van dekreet in bij de Vlaamse Raad.
Naar het voorbeeld van de Nederlandse woonruimtewet (zie
Het Nederlandse voorbeeld}
wilden de raadsleden de gemeenten de mogelijkheid geven het woonrecht binnen hun
grenzen aan bepaalde voonwaarden te onderwerpen. Ze zagen hierin het gedroomde
middel om een einde te maken aan de
toenemende verfransing en de teloorgang
van de groene ruimte in Vlaams-Brabant. Na
het onvenwachte overlijden van de dinamische vu-volksvertegenwoordiger, werd het
voorstel overgenomen door diens opvolger,
de Lennikse burgemeester Etienne Van
Vaerenbergh.

NEGATIEF ADVIES
In het voorstel wordt het principe van de
woonvergunning beaamd en wordt voorgesteld dat een gemeenteraad kan beslissen
de toename van het aantal nieuwe inwoners
op bepaalde voorwaarden te beperken, nl.
wanneer er een grote bevolkingstoename,
abnormaal hoge huur- en verkoopprijzen
van woningen en bouwgronden vastgesteld
werd. In de praktijk kreeg de gemeenteraad
de mogelijkheid om jaarlijks het aantal nieuwe woonvergunningen voor personen die
afkomstig zijn van buiten de gemeente, te
beperken.
Als de gemeenteraad beslist heeft tot
deze kontingentenng, kan ze, zoals dat in
Nederland reeds het geval is, voorrang geven aan personen die een maatschappelijke
of ekonomische binding met de gemeente
hebben. Evenals in Nederland voorzagen
Suykerbuyk en Van Vaerenbergh een sisteem van afwijkingen voor diegenen die
geen of geen duurzame arbeid verrichten,
bvb. gepensioneerden, langdung werklozen
of mensen met een handikap. Er werd ook
een beroepsprocedure voorzien.
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Bift CVP Jongeren

Zoals uit deze foto blijkt, voert niet alleen de VU aktie voor een leefbaar VlaamsBrabant.
(*°'° "^""^
De Raad van State bracht echter een
negatief advies uit over het voorstel. Volgens de Raad van State bevatte het voorstel

Een voorstel van dekreet van
Etienne Van Vaerenbergh (VU) en
Herman Suykerbuyk (CVP) wil de
gemeenten de mogelijkheid geven het woonrecht aan bepaalde
voorwaarden te onderwerpen. De
bedoeling van de raadsleden was
de gemeenten in Vlaams-Brabant
die sterk te lijden hadden onder
massale inwijking van Frans- en
anderstaligen, een wapen te geven om hieraan paai en perk te
stellen. De Raad van State formuleerde echter enkele bezwaren.
van dekreet eerder een vestigingsreglementering dan een huisvestingsregeling. Voor
het eerste zijn de gewesten niet bevoegd.
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voor het tweede wel. Bovendien merkte de
Raad van State op dat het gelijkheidsbeginsel door het voorstel geschonden wordt.
Het recht om vrij zijn woonplaats te kiezen
werd volgens het rechtskollege steeds beschouwd als een essentieel aspekt van de
persoonlijke vrijheid die in artikel 7 van de
grondwet gewaarborgd wordt.
Etienne Van Vaerenbergh en Herman
Suykerbuyk henwerkten daarop hun voorstel
van dekreet, en dienden enkele amendementen in die naar hun mening aan de
bezwaren van de Raad van State tegemoetkwamen.
De raadsleden voegden een amendement
toe dat ekonomisch zwakkeren die willen
inwijken toelaat om dit te doen. Hierdoor
meenden Van Vaerenbergh en Suykerbuyk
dat hun voorstel een huisvestingsregeling
genoemd kon worden. Wat het bezwaar betreffende het gelijkheidsbeginsel betreft,
merkten ze op dat rechten en vrijheden, ook
deze van het Verdrag van de Rechten van
de Mens, per definitie abstrakte begrippen

VLAAMS-BRABANT
zijn. Ongebreidelde vrijheid maakt het recht
op wonen illusoir. Ook de Europese instanties houden rekening met het feit dat het
Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens aan het recht op wonen beperkingen
toestaat Kernpunt wordt dan de definitie
van die beperl<ingen.
De auteurs van het voorstel merken in
hun verantwoording op dat In Vlaanderen
niemand l<an gaan wonen waar hij of zij wil.
Er bestaan gewestplannen waarin woonzones en andere zones zijn ingeschreven. Zo
mogen in bepaalde zones bvb. alleen de
zonen van landbouwers bouwen, of mogen
enkel boerderijen worden opgetrokken.
Van Vaerenbergh en Suykerbuyk halen
ook precedenten aan waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen eigen inwoners en inwoners van buiten de gemeente,
bvb. voor het gebruik van sport- en kulturele
infrastruktuur, of bij het toewijzen van bejaardenflats en sociale woningen.

HUISVESTING OF
VESTIGING?
In een tweede advies gaf de Raad van
State toe dat de amendementen de klemtoon in het voorstel van dekreet verlegden
naar het huisvestingsaspekt. Maar aldus de
Raad van State, ondanks de amendementen (...) blijven de bezwaren die in het advies zijn uiteengezet bestaan: het voorstel
legt (...) een vestigingsregeling vast die (..)
de plaatselijke bevolking op een onvoldoend verantwoorde wijze bevoordeligt.
Volgens de Raad van State blijft het geamendeerde voorstel een veel ruimer oogmerk hebben dat een sociaal verantwoorde
huisvesting. Het voorstel bevat volgens de
Raad een politiek plan tot algemene inrichting van liet gewestelijk samenleven dat
veel ruimer is dan het huisvestingsbeleid.
Bovendien blijft volgens de Raad van State
door de kriteria van de maatschappelijke en
ekonomische binding het recht op vestiging
in een gemeente onthouden aan andere
inwoners van het land, taalgebied en gewest, alsook aan buitenlanders. En deze
ongelijke behandeling is volgens het hof in
strijd met art. 7 van de grondwet, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, van het Arbitragehof, en
van de Raad van State. Er blijft m.a.w. diskriminatie bestaan, zij het op grond van het
al dan niet bestaan van maatschappelijke
en ekonomische bindingen met een bepaalde gemeente.
De Raad van State biedt tenslotte een
uitweg die moet toelaten het voorstel als
een gewestelijke aangelegenheid te kwalificeren. De Raad van State ven/vijst ook naar

de Nederlandse woonruimtewet (zie kader),
waar de bewoonvergunning gekoppeld is
aan een bepaalde woonruimte, en niet,
zoals in het geamendeerde voorstel Van
Vaerenbergh-Suykerbuyk,
een
abstrakt
recht op vestiging in de gemeente geeft.
Opdat de Vlaamse Raad terzake bevoegd
zou zijn, dient men het voorstel dus zo om
te werken dat een wel bepaalde woonruimte
ter beschikking wordt gesteld (of toelating
wordt gegeven om een bepaalde woonruimte te kopen of te huren) eerder dan dat een
abstrakt recht op vestiging wordt verleend.
De bezwaren van de Raad van State waren een dankbaar element voor de Franse
gemeenschapsregering, die op 18 maart
eensgezind een motie aannam tegen het
voorstel van dekreet Van Vaerenbergh-Suykerbuyk. De Franse gemeenschapsraad riep
een belangenkonflikt in, waardoor de parlementaire behandeling van het voorstel van
dekreet voor 60 dagen geschorst werd.
Deze schorsingsperiode loopt dus over enkele dagen af, en dan kan het voorstel
verder behandeld worden in de Vlaamse
Raad.
Etienne Van Vaerenbergh bevestigde ons
dat hij zijn voorstel wil handhaven, eventueel met enkele amendementen. Van Vaerenbergh tilde niet zo zwaar aan de bezwaren van de Raad van State. Het is bij juristen
een beetje zoals met dokters: hoe meer
geneensheren over een bepaalde ziekte
een diagnoze stellen, hoe meer verschillende meningen. De rechtspraak van de Raad
van State is dan ook niet eensgezind negatief, meent Van Vaerenbergh.

Deze week vergaderde ook de Permanente Werkgroep van Vlabinvest. Er werd een
planologische studie voorgesteld van het
studieburo l^ens & Ruimte. In deze studie
wordt onderzocht waar het in teorie mogelijk IS om snel van start te gaan met Vlabinvest-projekten in de zes faciliteitengemeenten en Tervuren, Overijse en Hoeilaart.
Over het crash-programma werd een nota
rondgedeeld. Hierin wordt ook nog geworsteld met het woonrecht: de toewijzingskriteria voor de Vlabinvest-projekten moeten
natuurlijk juridisch „sluitend" gemaakt worden. Het advies van de Raad van State over
het voorstel van Van Vaerenbergh en Suykerbuyk zou volgens de geraadpleegde juristen echter elk toewijzingskriterium waarin
het woordje „Vlaams" opduikt, bij voorbaat
uitsluiten. De grote struikelsteen vormt immers een toetsing aan het beginsel van
gelijkheid en non-diskriminatie.
Met de sleutelbegrippen „maatschappelijke" en „ekonomische binding" zou, hoewel
de Raad van State hierover in een advies
bezwaren formuleerde, wel gewerkt kunnen
worden. In de nota staat te lezen: Uit de
internationale rechtspraak blijkt dat het onderscheid tussen personen die ekonomische en maatschappelijke bindingen heth
ben met de betrokken regio enerzijds, en
personen die niet over dergelijke bindingen
beschikken anderzijds, op een objektieve
en redelijke verantwoording berust
Wordt vervolgd.
(pdj)

- ' " i l . . 1 Jky "W
4
em £•

Vlaanderen 2000 voert aktie voor Vlaams-Brabant.
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(foto Dann)
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HET NEDERLANDSE VOORBEELD
Aan het einde van de jaren 70 worstelde de Nederlandse gemeente Groesbeek, nabij Nijmegen, met een groot
woningprotjieem Groesbeek, aan de
rand van een groot woud, telde een kleine
20 000 inwoners en grenst aan een grote
stad van waaruit gegoede burgers inweken De schaarse gronden en woningen
werden door hen ingepalmd, wat op zijn
beurt een spektakulaire stijging van de
prijzen in de hand werkte Het gemeentebestuur kon op den duur met meer blijven
toekijken hoe bij gebrek aan betaalbare
woningen, de eigen ingezetenen noodgedwongen moesten uitwijken, en hoe de
plaatselijke leefgemeenschap ernstig ontwricht dreigde te worden Groesbeek
werkte een vestigingsregeling uit

BËWOÖN^
VERGUNNING
Kern van dit sisteem was het begrip
dorpsbinding gekoppeld aan een bewoonvergunning Men mag slechts een
woning in gebruik nemen, wanneer men
over een bewoonvergunning beschikt
Deze vergunning wordt afgeleverd door
het kollege van burgemeester en wethouders indien de aanvrager voldoet aan de
eis van de dorpsbinding de maatschappelijke binding op grond waarvan de
kandidaat bewoner een aantoonbaar belang (bvb hij heeft er familie wonen in de
eerste graad, of hij heeft er vroeger meer
dan 10 jaar gewoond) heeft bij een plaats
in de betrokken leefgemeenschap Tevens wordt onder dorpsbmding de ekonomische binding verstaan, doordat de
kandidaat bewoner in het dorp z n dagtaak vervult Wie geen maatschappelijke
of ekonomische binding kan aantonen,
krijgt geen bewoonvergunning, en kan in
de betrokken gemeente geen woning
huren, kopen of bouwen, noch er bouwgrond ven/verven
Pas wanneer een woning gedurende
zes maanden vruchteloos te koop is aangeboden, mag de eigenaar ze verkopen
op de vrije markt, ook al beschikt de
koper dan met over een bewoonvergunning Dit wordt de klauzule van de vruchteloze aanbieding genoemd Om te vermijden dat een eigenaar zijn huis aan zo'n
hoge prijs te koop zou stellen dat geen
enkele dorpsverbondene deze zou kunnen betalen, moet de waarde van het te
verkopen huis geschat worden door een
stel onafhankelijke deskundigen Deze

WIJ - 13 MEI 1993

raad vast te stellen prijsgrens voor huuren koopwoningen, is de markt volledig
vrij Deze prijsgrens zal hoog moeten zijn
in dure gemeenten, want anders vallen er
teveel woningen buiten het woonvergunningssisteem

Tussen Overijse en Groesbeek
bestaan heel wat gelijkenissen.
(foto archief)

schattingsprijs is dan binden voor de
verkoper Tegen een beslissing van het
schepenkollege is beroep mogelijk
Het Groesbeekse sisteem funktioneerde van 1978 tot 1984 tot vrijwel ieders
voldoening Het werd wel aangevochten
voor de Nederlandse Raad van State, als
zijnde in strijd met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden De Raad van
State had echter geen principiële bezwaren tegen de vestigingsregeling omdat
het hof het sisteem beschouwt als een te
rechtvaardigen, het algemeen belang die
nende regeling van lokale wetgeving, en
als zodanig toelaatbaar

WOONRUIMTEWEr
In 1984 werd de Groesbeekse vestigingsregeling opgeheven en vervangen
door de vanaf dat jaar in geheel Nederland toepasbare Woonruimtewet Deze
wet IS eigenlijk een verfijning van de
vestigingsregeling van Groesbeek Een
vestigingsregeling rezerveert immers alleen het bestaande en toekomstige woningenbestand, in hoofdzaak voor mensen met een dorpsbinding, maar doet met
aan sociaal gerichte herverdeling van het
bestaande woningpatnmonium onder de
ingezetenen
De woonruimtewet laat dit wel toe, en
grijpt ook rechtstreeks in op de huunwetgeving Naast een komplete vestigingsregeling op z n Groesbeeks, bevat de
woonruimtewet ook een sociaal herverdelingssisteem waarbij ook aan de sociaal
en ekonomisch zwakkeren gepaste en
betaalbare woongelegenheid wordt geboden Boven een door de gemeente-
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Beneden de vastgestelde prijsgrens
geldt de zogenaamde urgentielijst Deze
kan betrekking hebben op zowel de overheids- als de prive-huura/oningmarkt De
lijst wordt opgemaakt op bazis van een
objektief puntensisteem, met kriteria als
wachttijd, gezinshereniging, medische,
sociale en financiële redenen Zo tracht
men ook aan sociaal en ekonomisch
zwakkeren en kansarmen degelijke en
betaalbare huunwoonruimte aan te bieden
Dit sisteem lijkt ingewikkeld, maar in de
praktijk werkt het heel vlot Het staat alle
Nederlandse gemeenten vrij om op hun
grondgebied de woonruimtebeschikking
van kracht te laten zijn Veel Nederlandse
gemeenten maken er geen gebruik van
Andere gemeenten gebruiken een woonruimteverordemng om hun gemeenten af
te schermen tegen een te grote toevloed
van niet-dorpsgebonden inwijkelingen, of
om zoveel mogelijk groene ruimte te
bewaren, of om de druk op het reeds te
schaarse woningbestand te verminderen
Nog andere gemeenten passen de regeling toe in hoofdzaak als een sociaal
herverdehngssisteem van het bestaande
huunwomngbestand
Gemeenten die
groeisteden willen zijn, kunnen de beperkende vestigingsregeling zelfs omkeren
door veel punten toe te kennen aan
kandidaat bewoners van buiten de gemeente en door geen prioriteit te verlenen
aan kriteria van maatschappelijke of ekonomische binding De woonruimtewet
kan zo zelfs een instrument worden om
wonen in de binnenstad opnieuw te bevorderen
Een dergelijk sisteem zou in VlaamsBrabant de verfransing en de europeamzenng kunnen tegengaan, zonder dat er
sprake is van diskriminatie Het sisteem
geldt immers voor iedereen, ook voor de
Vlamingen Ook Vlamingen die naar een
gemeente willen verhuizen waar een vestigingsregeling van kracht is, en met deze
gemeente geen maatschappelijke of ekonomische binding hebben, zouden achter
het net vissen Maar dit bewijst juist het
niet-diskriminatoire van het sisteem
(voor deze bijdrage maakten we dankbaar en rijkelijk gebruik van een nota
van Etienne Van Vaerenbergh)

SAMENLEVING

SINT-GILLIS...
EEN MENGBAK
Zo betitelde senator Willy Kuijpers in het BRTN-programma Panorama (6 mei j.l.) deze Brusselse gevangenis. Kuijpers heeft
wat met gevangenissen. Als
knaap werd hij er reeds mee gekonfronteerd toen hij aan de
hand van zijn vader die aktief was
in het Leuvens Jeugdbeschermingskomitee er enkele malen
kwam, maar ook toen hij dr. Jan
Spitz in de gevangenissen van
(Hasselt, St.-Gillis en Vorst bezocht. De pastoor diende een
hechtenis van 7 jaar uit te zitten
omdat hij de VNV-gouwieider
Theo Brouns in zijn sakristie onderdak had verleend.
In 1987 organiseerde Kuijpers
een studiedag over het Belgisch
gevangeniswezen in Europees
perspel(tief. Zo toonde hij aan dat
België bijiange niet voldoet aan
de basisvoorwaarden die de
Raad van Europa in 1983 stelde.
Met een hele reeks vragen en
bezoeken vestigde Kuijpers in
november '92 voor de zoveelste
maal de aandacht van minister
Wathelet op de groeiende onbestuurbaarheid van St.-Gillis, de
tweede grootste gevangenis van
het land.
Eerder reeds publiceerde hij het
dossier Van Vorst tot Vorst en
overhandigde dit aan de koning
tijdens diens bezoek aan het Europarlement.
In De Zevende Oag van zondag jl.
werd Kuijpers aangepakt door
Harry van Oers, de inspekteurgeneraal die door de ontsnapte
gangsters als gijzelaar werd meegevoerd.
WIJ naar Herent dus om de langzaam herstellende Kuijpers te ondervragen over de vele aspekten
van het gevangeniswezen in België en de uitlatingen van dhr Van
Oers.

H

ET leek verleden week wel
opendeurdag in de gevangenissen : gevaarlijke gangsters, enkele „mindere goden" en wat
klein grut kozen, gebruikmakend van een al dan niet opgezette chaos, het hazepad. Een
van hen, Philippe Lacroix, werd
ondertussen ingerekend, van
de anderen was op dinsdag j.l.
nog geen spoor. Deze plotse
opstoot van escapisme kan geen alleenstaande gebeurtenis zijn maar de optelsom
van verschillende elementen.

Voor Willy Kuijpers die reeds jaren waarschuwt voor een uitbarsting kwamen de gebeurtenissen niet onverwacht, bovendien
pleit hij al die tijd voor een andere aanpak
en toch haalde inspekteur-generaal Van
Oers zwaar naar hem uit.
WIJ opende het gesprek met de vraag
waarvoor Kuijpers pleit.
W. Kuijpers: „Een gevangene komt ooit
vrij. En het minste wat je van iiem kunt
vragen is wel dat hij er beter uit komt, dan
toen hij er in kwam. Zoniet werkt je sisteem
niet En redenen voor dit sisteem-op-drift
zijn veelvuldig. De zware opstanden in Leuven-Centraal (1976J, Doornik (1986), Vorst,
St.-Gillis en Merksplas (1987) leerden ons
hoe negatief-hopeloos die tekorten zich ophoopten. De minste vonk zorgt dan voor de
rest De sociale en organisatorische kloof
tussen maatschappij en gevangenis is te
groot Het voorkomen van de misdaad, de
slachtofferhulp, de alternatieve straffen, de
psicho-sociale hulp, de familiebegeleiding...
Dat zijn mooie begrippen, herhaaldelijk
vastgelegd in Europese richtlijnen, maar bij
ons weinig toegepast Veel daarvan kan
slechts venvezenlijkt worden door het personeel beter te laten renderen - en dus
ook beter te betalen - en op te leiden."
• Is dat nu niet zo ?
W. Kuijpers: „Deze staat heeft geen echt
eigentijds, toekomstgericht projekt voor het
gevangeniswezen. Een interne school met
een echte bewakersopleiding bestaat bij
ons niet Elke kandidaat-bewaker start „met
een armband en een sleutel" in Sint-Gillis of
in Vorst Daar wil hij of zij, zo vlug als
mogelijk weg. Dichter naar huis toe. Enkele
kursussen doen de rest voor zijn opleiding.
Voor een te lage vergoeding moet hij of zij
over wondere, edelmoedige gaven beschik-
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ken om - liefst in verschillende talen bewaker, biechtvader, sociaal assistent, psichiater en helderziende te zijn. Niets zou
immers aan zijn aandacht mogen ontgaan.
De onderwaardering van dit ambt wreekt
zich nu volop. Het korps is bovendien onderbezet Velen vluchten weg in ziekteverloven. In St.-Gillis telt men gemiddeld 45 af
wezigheidsdagen, maar in Nijvel loopt dat
op tot 60, boven de vrijaf- en vakantiedagen. Zo kan de direktie in Sint-Gillis maar 13
bewakers voor de nachtdienst „georganiseerd' krijgen. En dat met zo'n 750-tal gedetineerden. Per 200 „gevallen" vind je er één
maatschappelijk assistent
Begin dan
maar.. Elk weekeinde komen daar zo'n 120
„bezoeken" bij, elk met eigen vragen en
venvachtingen.
Hoe wil je zo'n stroom gepast kontroféren? 'n Wapen-in-onderdelen binnensmokkelen of drugs en geld zijn voor geroutineerde caïds kinderspel... Zeker als je in bendevorm werkt en over veel geld beschikt."
• Waarom noem je Sint-Gillis een mengbak?
W. Kuijpers: „Naast zware mannen zoals
'n Lacroix, Haemers, Kaplan, enz... zitten er
ook een reeks psichiatrische patiënten of
kruimeldieven. Maar ook 800 illegalen wach-
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SAMENLEVING
ten er op uitwijzing. Sint-Gillis herbergt ook
tiet enige gevangenisziekenhuis van ons
land. Samen met Vorst kent Sint-Gillis het
grootste verloop, het grootste aantal bewegingen binnen zijn bevolking. De geestesgestoorden - en dan zijn er 503 in heel het
Belgisch gevangenisbestand - die in een
gevangenis niet zoals het hoort verpleegd
worden moeten er uit Dat vroeg ik al jaren.
Zo horen thuis in de bijzondere, gesloten
psichiatrie. Daarover schreef ik onlangs uitvoerig naar minister Wivina Demeester, want
deze beleidsstof is gefederaliseerd.
In 1991 zaten 21% van de gedetineerden
opgesloten wegens alkohol- en drugmisdrijven... Die genees je ook niet met ze 22 uur
op cel te houden. En dan zijn er de veroordeelde EG-buitenlanders. De grootste groep
onder hen zijn de Fransen, dan volgen de
Italianen, de Nederlanders en de Duitsers.
Zij zouden beter in hun land, binnen dezelfde rechtsruimte dus, hun straf uitzitten. Dit
kan op basis van het Straatsburgverdrag uit
1983, door België pas in 1990 geratificeerd.
Maar ook vind je een 130-tal boetvervangers tussen die wel erg verscheiden gevart
genisbevolking. Uiteindelijk blijft er zo nog
1/3e over Dat zijn diegenen die om kriminele redenen veroordeeld-opgesloten zitten
De rest kan en moetje op een andere wijze
behandelen, wil je betere resultaten bekomen. En daar gaat het toch om. Overbevolking is dus een gevolg van weing beleid."
• Hoe zou jij het aanpakken ?
W. Kuijpers: „Om te beginnen moet iedere veroordeelde gevangene precies weten wanneer hij vrij kan komen bij goed
gedrag en werkelijke reïntegratieblijken. Nu
zweeft hij bijna altijd tussen zijn hoop, de
veelal nietszeggende advokatenbrieven en
de al even vrijblijvende, trage administratieve geplogenheden. Zijn wederopvang in de
maatschappij moet voorbereid worden met
de familie, de VDAB en het OCMW, zoniet
belandt een aantal onder hen, bij gebrek
aan middelen, terug in dezelfde verdachte
zelfkant van de maatschappij, vanwaar ze
kwamen.
Dagdromen kan en mag je niet Maar een
vol te houden herbouwprogramma, zoals er
in 1983 in Noonvegen eentje werd uitgetest,
kan hier ook Alkoholisten en drugverslaafden maakten 45% van de Noorse gevangenisbevolking uil De helft onder hen wilde de
straf uitzitten in een voormalig militair kamp,
waar atletiek, wielrijden, zwemmen, overlevingstochten, enz., de basis vormde voor
de herbouw van hun leven, vooral van het
positief zelfvertrouwen.
Ook zinvolle arbeid speelt een zeer grote
rol in de gevangenis. Zonder aangepaste en
gewoon betaalde arbeid betekent een gevangenis een échte moreel-dodelijke zaak.
Laat de gevangene vanuit die arbeid zijn
boete inlossen, zijn gezin gedeeltelijk onderhouden en aan slachtofferhulp doen. Och,
het is allemaal een kwestie van middelen en
van organisatie, een regeerzaak dus."
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Willy Kuijpers voor de gevangenis.
• CVP-kamerlid Mark Van Peel vroeg het
ontslag van minister Wathelet...
W. Kuijpers: „Agaiev, de VLD en het
Vlaams Blok ook. Zo'n overtrokken reaktie
komt niet uit mijn mond. Maar, na 5 jaar
beleid zou minister Wathelet een beter palmares voor het gevangenisbestel, zeker na
het non-beleid van de liberaal Gol, moeten
kunnen voorleggen. Dat is juist Maar dan
moet hij hiervoor eerst de middelen van de
regering krijgen. En welkbeken zat de Begroting met Mieke Offeciers in CVP-handen
terwijl Financiën met Maystadt dan weer
voor hem een PSC-partijgenoot is. Kamerlid
Van Peel moet dan ook tegelijkertijd de
aanwervingsstop voor overheidspersoneel
opheffen of een gepast overhevelingsvoorstel - van militairen bv. - voorleggen.
In heel het parlement zijn er geen tien
verkozenen die permanent het gevangenisdossier volgen. VU-erekamerlid Raf de
Clercq was er zo een. Hij schreef er een
uitstekende VNS-brochure over Ook kamerlid Etienne Van Vaerenbergh was de enige
die in het debat het m.i. valse argument van
de overbevolking ontzenuwde.
Beter dan het ontslag van één minister
vragen, tenminste als er met die persoon
beleid kan gevoerd worden, zou men maandelijks het hele regeerbeleid terzake kunnen
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(foto WIJ)
opvolgen. Zoiets geeft resultaat Zo'n ontslagdekreet is slechts een solonummerke
dat één dag de media haalt en zich achteraf
als er niets verandert tegen de betrokkene
keert."
• Maar Wathelet eist toch de bouw van
gevangenissen...
W. Kuijpers: „Ja, twee bijkomende, nieuwe gevangenissen. Dat zou om en bij de 5
miljard kosten. En als deze dossiers voortkruipen zoals de nieuwbouw van Brugge en
Lantin, dan mag je minstens 15 jaar rekenen
eer de eerste gevangene er kan gehuisvest
worden. Neen, we hebben gevangenissen
genoeg. Alleen moeten zij ontlast én gerenoveerd worden voor de opdracht binnen
de geest van deze tijd. Er moeten geen
hotels van gemaakt worden, wel: straf oorden waar herscholing, arbeid en kontakt
met de samenleving mogelijk zijn. Daarenboven moet het gerechtelijk apparaat, het
voorkomen van de misdaad en de nazorg
van het krimineel gedrag, beter werken. Gevangenissen zijn helaas noodzakelijk. Want
alles van het kriminele kan je nu eenmaal
niet voorkomen of oplossen.
Zo pleit ik ten andere voor een gevangenis-in-de-gevangenis en dit voor de zwaarste gevallen."

SAMENLEVING
• Inspekteur-generaal Harry Van Oers
haalde vorige zondag vrij fors naar jou uit
tijdens De Zevende Dag...
W. Kuijpers: „Deze Kalmthoutenaar is
voor zover ik het weet een goeie ambtenaar,
maar mist evenzeer als minister Watiieiet de
nodige middelen. Hij belandde zo in de
emotie, maar dat is hem na zijn gijzeling
zeker vergeven. Waar hij zegt dat mijn gegevens verouderd zouden zijn, venvijs ik
simpelweg naar mijn tussenkomsten in de
Senaat en de vage ministeriële antwoorden,
die enkel de regering afdekken. Met de
regelmaat van een klok stel ik vele parlementaire vragen die me cijfergegevens opleveren. Bovendien voer ik maandelijks met
zowat 50 gedetineerden een vrij intensieve

HET
PENSYLVANIAMODEL
De eerste celgevangenis werd rond
1790 in Philadelphia opgericht. Het regime? Volledige isolering mét militaire discipline. Overdag: zwijgend arbeid verrichten in gemeenschap of binnen de cel.
Deze was winstgevend voor de staat.
Tijdens de Nederlandse tijd, in 1821,
waaide het Amerikaanse sisteem naar
hier over. Daarnaast richtte de Nederlandse overheid voor landlopers en bedelaars
„weldadigheidskolonies" op, o.a. in Wortel en Saint-Hubert. Met de Belgicistische,
katoliek-liberale Edward Ducpétiaux die
in 1830 de voorloper was van de nu
bekend geworden inspekteur-generaal
Harry Van Oers, kreeg de Belgische staat
een netwerk, volgens het Pensylvaniamodel, van 31 kasteelachtige, in sten/orm
gebouwde celgevangenissen. Tot op heden bleef in grote mate dit te gesloten
karakter bewaard. Isolatie en weg uit de
maatschappij van het Belgische gevageniswezen kost ons heel wat en rendeert
niet.
Op jaarbasis komen er zowat 26.000 tot
27.000 mensen in terecht met een dagbevolking van ongeveer 6.700 tot 7.200,
waar plaats is voor 5.500. Samen met de
familie- en personeelsleden een groep
van ongeveer 100.000 personen, die weinig of geen,,gelaat" hebben in de samenleving, tenzij nu weer bij een ontsnapping
of bij een staking. Een gevangene kost de
gemeenschap gemiddeld 2.200 fr. per
dag. Bijna de helft van de opgeslotenen
recidiveert of hervalt.
Genoeg redenen dus om een reeks
vragen te stellen rond die gevangenisvan-ons !

briefwisseling. Geregeld bezoek ik personeelsleden en gevangenissen en zo kontroleer ik klachten en bemerkingen.
Zou ik ergens verkeerd zijn? Dat kan
natuurlijk. De inspekteur-generaal beschikt
over een hele staf ambtenaren. Ik ben een
eenzame fietser! Toen ik hem - nog niet
zolang geleden - in de gevangenis van
Merksplas ontmoette, spraken we - na een
degelijk gesprek - af voor een onderhoud
te Brussel. Tot op heden - en mijn gezondheidstoestand speelt daarbij nu een rol kon Ik daarop nog niet ingaan. Niet dat ik
met de inspekteur-generaal in de clinch wil
gaan, helemaal niet Alleen wil ik verder het
misterieuze, verlammende vierkant van de
onmacht in het trage, niet-werkende gevangeniswezen tegen gaan."

• En dat vierkant is...
W. Kuijpers:
de onmacht om snel renovatie- en bouwherstellingen door te voeren, de onmacht om de gevangene degelijk
voor te lichten, de onmacht om normaalbetaalde gevangenisarbeid te organiseren,
de onmacht om er goed de re-integratie
voor te bereiden..."
• Stop, stop anders wordt het nog een
veelhoel( van problemen en onmacht!
W. Kuijpers: „Inderdaad, dat is ook de
optelsom van het gevangeniswezen. Mag ik
het herhalen ? Zonder een volgehouden regeerplan kom je tot geen afdoende verandering I"
(mvl)

HET ZIT NIET SNOR
IN DE NOR!
(vervolg van biz. 7)

Van Vaerenbergh: „Het gerechtelijk arrondissement Brussel is niet meer
(foto R. Szommer)
beheersbaar."
Op vele griffies kent het tijdelijk personeel
geen Nederlands of onvoldoende en kan
men dan ook Nederlandsntaligen niet te
woord staan.
Dit alles schept de malaise waarvan zelf
justitieminister Wathelet op parlementaire
vragen heeft moeten toegeven dat het gerechtelijk arrondissement Brussel niet meer
beheersbaar is. Vandaar de noodzaak van de
splitsing in een gerechtelijk arrondissement
Brussel, tweetalig en de 19 gemeenten omvattende, en een gerechtelijk arrondissement
Halle-Vilvoorde eentalig Vlaams.
Dit zal ook de overloop van criminaliteit van
stad naar platteland meehelpen indijken."
• En wat scheelt er dan met de zittende
magistratuur?
„Wat de zittende magistratuur betreft, zijn
de problemen eveneens bekend: ontevredenheid over het werk, de lage bezoldiging,
de politieke benoemingen.
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Het is zo erg geworden dat sommige
rechters alles doen om toch maar geen
vonnis te meoten vellen. Sommgie rechers
brengen ziektebriefjes binnen waaruit blijkt
dat zij iedere woensdagnamiddag ziek zijn.
Andere rechters wachten een jaar lang vooraleer een vonnis te vellen.
Nochtans heb ik nog groot vertrouwen in
de zittende magistratuur gezien ze de enige
is die tegen machtsmisbruik van de onderzoeksgerechten en de staande magistratuur
ingaat
In tegenstelling met wat algemeen gesteld
wordt is het niet zozeer de rechtsprekende
rechterlijke macht die faalt, maar de onderzoekende die al te dikwijls met miskenning
van de rechten van de burger onderzoeken
instrueert en mensen vervolgt met gebruikmaking van ongeoorloofde middelen, o.m.
door afluisterapparatuur, enz."
(ts)
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DE KLOOF MONDT UIT
IN EEN MOERAS
HET ZELFVERTROUWEN VAN DE LEGA NORD
Eén van de partners van de VU Vlaamse
Vrije Demokraten in de Europese Vrije Alliantie is de Lega Lombarda. Deze Noorditaliaanse regionalistische partij beleeft momenteel
een ware elektorale ekspansie. Met andere
Lega's uit het noorden werd de Lega Nord
gevormd, in het noorden de belangrijkste
partij. Ze zou momenteel goed zijn voor 30%
van de stemmen in het noorden, en 16% over
heel Italië.
De partij vormt een uitvloeisel van de
enorme politieke, ekonomische en sociale
verschillen die Italië verdelen. Op ekonomisch vlak kan je sterk vereenvoudigd gewagen van een geïndustrializeerd noorden een
een ruraal zuiden, de Mezzogiorno. Historische redenen liggen aan de grondslag van
deze verschillende ontwikkeling. Het noorden van het land genoot van de industriële
revolutie vooraleer Italië eengemaakt werd.
Het zuiden ging gebukt onder de mafia. Tot
voor veertig jaar was de Mezzogiorno een
feodale samenleving. Grootgrondbezitters
werkten er de ekonomische ontwikkeling tegen.
Roberto Ronchi, de politiek direkteur van
de Lega Nord, spreekt over 22.000 miljard
frank die de jongste 40 jaar in het zuiden
gepompt werd. Een bedrag dat zelfs voor ons
Vlamingen, die ook jaarlijks een fikse transfer
voor onze zuiderse landgenoten moeten opbrengen, astronomisch lijkt.
Bovendien lijkt al dat geld geen zoden aan
de dijk te brengen. De mafia had er een
stevige greep op, zoals ze alles in Zuid-ltalië
onder kontrole had, tot de stemmen toe. Die
leverden politieke macht op in Rome, waar
men er alles voor deed om heel de scheefgegroeide toestand te bestendigen. Om het
bodemloos vat te blijven vullen was er echter
steeds meer geld nodig. Dat geld kwam van
de belastingen. En opnieuw kan er een
parallel getrokken worden tussen België en
Italië: het noorden betaalt de meeste belastingen, maar ziet geen einde aan de tunnel
komen: de ekonomische verbetering en
daadwerkelijke sanenng blijven uit. Intussen
betaalt Lombardije één derde van de Italiaanse belastingen, Milaan één vijfde. Lombardije
maakt slechts 8% van het Italiaanse grondgebied uit, maar de regio is goed voor één vijfde

WIJ - 13 MEI 1993

van het Italiaanse BNP. In Lombardije bedraagt de werkloosheid 4%, in heel Italië
11%, in het zuiden 15%.

BOSSI
Tot zover beknopt de analyse zoals de

Eind aprfl trok een delegatie van
Vlaamse ondernemers naar Lombardije. De missie was georganizeerd door de Viaamse Dienst
voor
Buitenlandse
Handel
(VDBH), het Vlaams EItonomisch
Verbond (VEV) en de Kredletbani(. Vlaams minister van Buitenlandse Handel Johan Sanwem, die de handelsdelegatie
naar lUlilaan zou lelden, moest op
de valreep verstelt geven wegens
een interpellatie waaraan hij zich
niet kon onttrekken. WIJ was wel
in Milaan, en maakte er deze reportage.
De politieke chaos in het Middellandse Zee-land toont aan wat er
gebeurt wanneer de kloof tussen
burger en politiek in een moeras
uitmondt. Eén belangrijke partij
lijkt immuun voor de talrijke korruptieschandalen. We maakten
een portret van de Lega Nord, de
Italiaanse partner van de VU In de
Regenboogfraktie. En tenslotte
belichten we de werkzaamheden
van een Vlaamse handelsdelegatie in den vreemde.
Lega Nord ze maakt. De parti) kant zich tegen
de verspilling in het zuiden, de burokratie van
Rome, de macht van de mafia, de verstrengeling tussen politiek en ekonomie die al tientallen korruptieschandalen aan het licht bracht,
tegen wat ze de assistenzialismo noemt.
Dankzij dit sisteem zouden vooral Zuiditalianen voor miljoenen de staatskas oplichten:
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Een Lega-affiche in de hall van het
partijhoofdkwartier laat er geen twijfel
over bestaan: de Lega Nord is een
groot tegenstander van de mafia.
pensioenen voor mensen op aktieve leeftijd,
invaliditeitsuitkeringen voor kerngezonden,
allemaal bekomen dankzij de tussenkomst
van politici. Hoeft het gezegd dat de Lega
Nord de wind in de zeilen heeft?
Momenteel werken er op het sekretariaat
van de Lega in Milaan 80 mensen. Het ligt in
de bedoeling het partijhoofdkwartier te verhuizen naar een leegstaand hospitaal en het
personeelsbestand uit te breiden tot 200
mensen. Hoewel we een afspraak hadden, is
de ontvangst op de Lega bepaald onvriendelijk. De gasten uit Vlaanderen moeten zelfs
een identiteitspapier kunnen voorleggen
vooraleer ze verder toegelaten worden. Het
geeft ons de mogelijkheid om de kast met
Lega-gadgets in de hall te bewonderen. Er

OMSLAGVERHAAL
«iVS

worden naast de verwachte badges, pins en
zelfklevers zelfs Lega-polo's, Lega-jeans en
Lega-polshorloges aangeboden.
De meningen over de Lega Nord zijn in
Italië sterk verdeeld. Voor- en tegenstanders
staan lijnrecht tegenover elkaar. Door de
tegenstanders wordt Lega Nord-leider Umberto Bossi, één van de twee kandidaatburgemeesters die de Lega voor Milaan vooruitschuift, afgeschilderd als een vulgair politikus die alleen in slogans praat maar geen
realistische alternatieven aanreikt. Een beetje
een kruising tussen Dewinter en Verhofstadt
bij ons. Nogal wat waarnemers zijn ervan
overtuigd dat de hoge vlucht van de Lega een
einde zal nemen wanneer Italië z'n korruptieschandalen en mafiapraktijken zal weten te
bezweren.

lAORO
- Ifff,

Intussen zou de Lega zich volgens hen als
een duivel in een wijwatervat weren om snel
zoveel mogelijk macht in handen te krijgen.
Bij de lokale verkiezingen van 6 juni bvb. De
belangrijkste Noorditaliaanse burgemeesterszetels, die voor het eerst rechtstreeks
verkozen zullen worden, zouden de Lega
Nord al niet meer kunnen ontsnappen.
De Lega Nord wordt door veel tegenstanders beschouwd als een populistische protestbeweging zonder meer, brutaal, agressief
en demagogisch. Maar voorlopig althans,
suksesvol.

Volgens de politiek direkteur van de Lega, Roberto Ronchi, stelt de partij de
hervorming van het kiesstelsel als eerste voorwaarde voor een regeringsdeelname voorop.

FEDERALISME

Italië de staatsbedrijven te machtig om aan
hun positie te laten tornen. Bovendien ontbrak het Amato volgens Ronchi aan de politieke wil om dit privatizeringsprogramma echt
door te voeren.

Programmatorisch zweefden de Lega's
lange tijd tussen separatisme en federalisme.
De Lega Nord heeft die knoop doorgehakt:
ze wil een federalistische partij zijn, geen
separatistische. Hoe dit federalisme in Italië in
de praktijk gebracht moet worden, weet men
zelf nog zo goed niet. Italië telt 15 autonome
gebieden (bvb. Lombardije, Toscane, Veneto,...) en 5 autonome regio's (bvb. Aosta,
Sicilië,...). Via federalistische eenmakingsprocessen zou men er drie willen overhouden. Maar dit hangt een beetje van de regio's
zelf af. In ieder geval, op het partijblad van de
Lega prijkt de ondertitel: Italia Federale:
Nord- Centra-Sud. Zoals de VU wil de Lega
Nord zowat alles gefederalizeerd zien op
Justitie, Landsverdediging, het muntbeleid
en het buitenlands beleid na.

Wat men in Italië wel doorgevoerd heeft, is
de afschaffing van de scala mobile, het loonindekseringssisteem. Maar ook deze harde
maatregel vindt bij de Lega geen genade. De
levenskost verschilt immers zeer sterk in
Noord- en Zuid-ltalië. In de Mezzogiorno
volstaat een lager loon om rond te komen
dan in het noorden. De kosten van venwarming bvb. liggen in het killere noorden heel
wat hoger dan in het warme zuiden. Om deze
reden stelt de Lega Nord een indeks voor op
regionale bazis, rekening houdend met de
verschillen in levensduurte.
Van immigratie- of vluchtelingenproblemen
ondervindt men in Noord-ltalië relatief weinig
last. Er IS wel een interne Italiaanse immigratie van zuiderlingen die hun geluk in het
noorden komen beproeven. De tweede generatie van die inwijkelingen stemt Lega,
weet Ronchi. De Lega Nord gelooft niet in de
multikulturele samenleving. Toch benadrukt
ze dat ze met racistisch is. Ze wil de migranten niet terugsturen. Een oplossing voor de
migratieproblemen ligt volgens de Lega in de
ontwikkelingssamenwerking. Voor illegale inwijkelingen, vooral in het zuiden in mensonwaardige omstandigheden tewerkgesteld
door de mafia, kent de Lega geen pardon:
terugsturen.
[>

Op ekonomisch vlak noemt de Lega zich
liberaal. Het probleem met de Italiaanse ekonomie is niet de lire, meent Ronchi, maar de
loonkost, het gebrek aan technologische
know how en de veel te grote inmenging van
de overheid in de ekonomie. De Italiaanse
ekonomie is volgens de politiek direkteur van
de Lega Nord vergelijkbaar met de ex-Oostblok-ekonomieèn. Er zijn in Italië zelfs overheidsbedrijven die koekjes en roomijs produceren.
De regering Amato had een privatizeringsprogramma op poten gezet, maar ze kon het
niet realizeren: zoals in Rusland zijn ook in

Bossi.
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OMSLAGVERHAAL
In het Europees Parlement zit de Lega in de
Regenboogfraktie, met VU-EP-lid Jaak Vandemeulebroucke, wiens naam met wat moeite wordt uitgesproken, als fraktieleider De
Lega Nord is een groot pleitbezorger van het
Verdrag van Maastricht De minieme bepaling over de Europese Regio s ging in Milaan
met onopgemerkt voorbij Volgens Lega
Nord-stafmedewerker Buitenland Christian
Monti moet een Regionale kamer de senaat
van het Europees parlementair sisteem worden Hienn zou een of maksimum 2 leden een
regio vertegenwoordigen

Lega de benoeming van Carlo Ciampi tot
premier, in eerste instantie geen goede zaak
De dringende institutionele hervorming zal
met van de oud-goeverneur van de Italiaanse
Nationale Bank komen, beseft de Lega Bovendien draagt Ciampi als ex-goeverneur de
stempel van het oude ekonomische beleid
dat het land ruïneerde
De negatieve houding tegenover Ciampi
werd naderhand, toen Ciampi bij het investituurdebat bvb aankondigde dat de belangrijkste van zijn regering de hervorming van
het kiesstelsel zou worden, en zelfs voor de
kamer een meerderheidssisteem in het vooruitzicht stelde, wat positiever ingekleurd (zie
Op zoek naar propere handen)

HERVORMING
KIESSTELSEL

De partij stelt als voonwaarde voor een
regeringsdeelname de hervorming van het
kiessisteem voorop Van het proportioneel
kiessisteem wil de Lega af Via het meerderheidssisteem naar Brits model zou de partij
bijna alle touwtjes in handen krijgen in het
noorden Vervolgens moeten er verkiezingen
komen, en de regering die dan met de steun
van de Lega kan samengesteld worden, moet
Italië tot een federaal land omvormen

Het referendum dat enkele weken terug in
Italië plaatsvond, noemt Ronchi een groot
sukses Vooral de bepalingen over de hervorming van de senaat zijn voor de Lega zeer
gunstig Er komt een meerderheidssisteem
voor de senaat, en de Lega venwacht op die
manier heel het noorden in te palmen Dit
sisteem zou volgens heel wat waarnemers tot
gevolg kunnen hebben dat Italië in drie delen
uiteenvalt een rijk noorden met de Lega
Nord aan het bewind, een links centrum van
socialisten en kommunisten, en een kristendemokratisch zuiden
Ronchi gelooft deze voorspelling nochtans
met HIJ vindt de invoering van het federalisme, dat de mensen juist samenbrengt, en met
scheidt, dringend om het uiteenvallen van
Italië te vermijden Mede daardoor vond de

De Lega zou zichzelf trouwens omvormen
tot een Italiaanse Federalistische Partij, en
ook volop het centrum en het zuiden bewerken Voorlopig alvast met weinig sukses Een
opiniepeiling van half april geeft de Lega
Nord in het centrum 3,1, en in het zuiden
2,1% van de stemmen Maar Lega-leider
Bossi IS niettemin zegezeker „Na de verkiezingen zal er geen regering meer gevormd
kunnen worden zonder ons"

Andreotti.

(pdj)

Ontslagen werknemers van Alfa Romeo houden een ludieke aktie voor de Milanese dom. „Geen genade voor de politici",
die ze verantwoordelijk achten voor hun ontslag is hun els.
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OP ZOEK NAAR PROPERE HANDEN
Het Justitiepaleis van Milaan ziet er langs
buiten Uit als een monolitisch blok De buitenkant van het gebouw/ verbergt echter een
waar doolhof Plannen van het Justitiepalies
zijn om veiligheidsredenen met beschikbaar
Wie de vele gangen, zalen, trappen en kamertjes wel kent als zijn broekzak, is Gianluca
Dl Feo, joernalist bij de Cornera della Sera Di
Feo IS een van de drie joernalisten van de
Cornera die zich nu al maandenlang vastgebeten heeft in de Tangentopoli en de Mam
Pulite, de vera/evenheid tussen politiek en
bedrijfsleven, gesimbolizeerd door het wiskundige begrip tangente, raaklijn aan een
kun/e, en de aktie voor propere handen die
Italië al een tijdje in de ban houdt
Dl Feo houdt zich intensief bezig met de
Agusta-affaire, waan/an ook in ons land de
onderste steen nog lang met blootligt En als
de stelling van Di Feo klopt, zal het Italiaanse
helikopterdossier het politieke bedrijf in België nog op z'n grondvesten doen beven
Volgens de joernalist is heel het Italiaanse
politiek leven besmet met een sisteem van
korruptie Bij zowat elk overheidskontrakt in
Italië komt smeergeld te pas, stelt Di Feo
zonder verpinken Dan wordt een pot verdeeld, waarvan elke regeringspartij meeeet
Afhankelijk van het bedrijf, elk bedrijf heeft
een politieke kleur, werd dat smeergeld over
de partijen verdeeld

kloof nog veel dieper, en de politiek lijkt er
steeds dieper in een moeras weg te zinken
De verklaring voor dit sisteem van korruptie
moet gezocht worden in de jarenlange
machtsdeelname van socialisten en kristendemokraten Om de kommumsten uit de
regering te houden, moesten deze partijen
het wel op een akkoordje gooien Zo voelden
ze zich als het ware onaantastbaar Het
sisteem van de korruptie was zo algemeen
aanvaard dat een bedrijf geen overheidskontrakt in de wacht kon slepen, zonder smeergeld uit te betalen Dit sisteem werd gedekt
door de politici, de ondernemers die het spel
moesten meespelen om aan de bak te komen, het gerecht dat de ogen sloot, de
joernalisten die de schandalen met de mantel
der liefde bedekten
Hoe zal de Italiaanse politiek zich uit dit
moeras bevrijden' Met de benoeming van
de gewezen direkteur van de Nationale Bank
Carlo Azeglio Ciampi tot premier forceerde
president Scalfaro een radikale koerswending Aanvankelijk leek deze zet enig soelaas
te bieden Naast de rebellerende kristendemokraat Segni, die de kar voor het referendum over elektorale hervormingen trok, leek
de partijloze Ciampi zo ongeveer de enige uit
het ,,traditionele politieke cirkuit die nog
geloofwaardig overkwam Ciampi slaagde er
in in rekordtijd een regering samen te stellen.

In het geval van Agusta ging 2/3de naar de
socialistische partij Het staat voor Di Feo als
een paal boven water dat ook de Waalse PS
daarvan geld ontvangen heeft En omdat het
Italiaanse sisteem van korruptie met toestaat
dat een of meerdere partijen met genieten
van de pot, neemt Di Feo aan dat andere
toenmalige regeringspartijen smeergeld ontvangen hebben De Italiaanse socialisten
zouden nooit toegestaan hebben dat slechts
één partij uit de pot van het Agusta-kontrakt
mee mocht eten De joernalist kan echter
geen bewijzen op tafel leggen, van de Belgische politiek weet hij weinig af Zijn ,,Belgische bronnen" zijn trouwens met meteen de
meest betrouwbare

met de steun van de PDS, de voormalige
kommumsten, en de groenen
Toen het Italiaanse parlement echter de
parlementaire onschendbaarheid van gewezen socialistische PSI-premier Craxi slechts
ten dele wilde opheffen, namen de dne PDSmimsters en de groene eksellentie prompt
ontslag Het spektakel zorgde voor een storm
van protest Andreotti, de gewezen kristendemokratische premier van wie gezegd wordt
dat hij de politieke beschermheer van de
mafia was, vroeg daarop zelf om de opheffing
van z n parlementaire onschendbaarheid Ciampi liet de moed met zakken, en vond vier
partijloze wisselspelers voor z'n ploeg Hij
kreeg het vertrouwen van het parlement
Of de vorming van de nieuwe regering
voldoende is om uit het slop te geraken, mag
betwijfeld worden De traditionele politieke
partijen zullen zichzelf radikaal moeten hervormen en uitzuiveren om hun overleving
veilig te stellen De socialistische PSI deed al
een poging partijleden wiens betrokkenheid
bij korruptieschandalen onderzocht wordt,
zullen geschorst worden als ze met vrijwillig
hun lidkaart inleveren De PSI denkt ook aan
een naamswijziging De kristendemokratische rebel Segni kondigde aan dat hij een
nieuwe politieke beweging zal oprichten, de
Demokratische Alliantie

(pdi)

HIJ legt uit dat het in Italië onmogelijk was
om als parlementair van de kristendemokratische of socialistische partij een sleutelpositie
te venwerven zonder deel te nemen aan dit
sisteem van korruptie, of minstens op de
hoogte te zijn van het sisteem of het oogluikend te aanvaarden Momenteel zou een
vierde van de parlementsleden een gerechtelijk onderzoek aan de broek hebben, of een
gerechtelijk onderzoek riskeren Totnogtoe
worden de namen van 1 500 politici en ondernemers bij korruptieschandalen genoemd
Het IS met makkelijk voor een buitenstaander om de gevolgen van deze schokgolven
voor de Italiaanse demokratie te doorgronden De Italiaanse politiek is rot, doorrot Bij
ons staat het goed om te spreken over de
kloof tussen burger en politiek In Italië is die

Craxi.
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VLAAMSE ZAKENLUI IN MILAAN
Dat de VDBH samen met het VEV en de
Kredietbank een handelsmissie naar Lombardije op touw zette, is met zo vanzelfsprekend.
Ondernemers die willen uitvoeren naar Italië
ondervinden nl. nadelige gevolgen van de
muntontwaarding van de Italiaanse lire. Sinds
8 januari '87 tot vandaag heeft de lire 24,3%
verloren ten opzichte van de Belgische frank
(4,5% in de EMS-aanpassing van januari '87,
7% in de devaluatie van september jl, en
12,8% sedert de lire is gaan vlotten). Bovenop dit konkurrentienadeel komt nog de aktie
voor de propere handen (mani pulite) die
reeds een 1.500 politici en bedrijfsleiders aan
een gerechtelijk onderzoek heeft onderworpen en al voor een 300-tal onder hen in de
gevangenis eindigde (zie elders in deze reportage). De mani pulite zorgt er volgens de
konsul-generaal van België in Milaan, Willy
Stevens, voor dat momenteel vrijwel geen
enkele burgemeester of bevoegde hoge
ambtenaar nog een openbaar kontrakt durft
af te sluiten uit vrees aan een korruptieonderzoek ondenworpen te worden.
Volgens de konsul-generaal zijn deze twee
handikaps voor de Vlaams eksport van mindere orde. De muntontwaarding wordt nl. in
zeer grote mate opgeheven door de hogere
inflatie in Italië, en de aktle mani pulite zorgt
ook voor weinig kwalijke gevolgen, behalve
voor ondernemers die zich zouden interesseren aan openbare aanbestedingen.

HARD LOONBELEID
GEWENST
Wat wel in het Vlaamse nadeel speelt
volgens de konsul-generaal is de ekonomische recessie waarmee Italië, zoals de meeste Europese landen, worstelt. Stevens wees
verder op het marktverlies dat ons land in
Italië sinds dne jaar boekt. In 1990 nam onze
globale uitvoer naar Italië af met 3%, in 1991
met 6% en in 1992 met naar schatting 3,7%.
Stevens noemt het harde muntbeleid dat ons
land voert sedert de frank aan de D-mark
gekoppeld werd geen echt ekskuus.
„Ons probleem is", aldus Stevens tijdens
de tafelrede voor de Vlaamse zakenlui,
„mijns insziens, met het harde muntbeleid
doch het feit dat onze ioonkosten per werknemer veel sneller toenemen en aldus onze
konkurrentiekracht aantasten." De konsulgeneraal, doktor in de ekonomie van vorming, illustreerde deze stelling met cijfers en
getallen. De Vlaamse ondernemers waren
zeer opgetogen met de analise van de konsul-generaal, zeker toen deze daar aan toevoegde dat het een illusie is „te menen dat dit
verschil in loonkosten kan weggewerkt worden door onze zogezegde hogere produktiviteit"
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Het Milanese Justitiepaleis, van buiten monolitisch, van binnen een doolhof,
vormt het zenuwcentrum van de mani pulite-aktie.
Stevens aaide de ondernemers nog verder
over de bol: „Als wij willen kompetitief blijven
moeten wij vooral niet afstappen van een
harde muntbeleid want dit zou inflatoir werken. Wij moeten rezoluut kiezen voor een
hard loonbeleid. Over hoe dit in de praktijk
moet en met welke dosering van middelen,
wens ik mij niet uit te spreken omdat dit een
partijpolitieke stellingname zou zijn die een
ambtenaar niet past Ter informatie wou ik
enkel vermelden dat in november 1991 in
Italië de Scala l^obile of loonindeksering
werd afgeschaft en dat dit de loonstijging
gevoelig heeft afgeremd. Een technisch ekonomische vaststelling evenwel, die met partij
gebonden is, wil ik wel kwijt, met name, dat
een hard loonbeleid gedoemd is tot falen
indien het met gesteund is op een stringente
sanering van de overheidsfinancies en van
de sociale zekerheid."
Indien we de stijging van de loonkosten
met in lijn houden met onze konkurrenten,
zullen we volgens Stevens nog verder uit de
Italiaanse en andere markten geprijsd worden. En de konsul-generaal voegde daar aan
toe dat in dat geval „zendingen als deze, hoe
goed de formule moge zijn en hoe opportuun
ook, nog weinig zin zullen hebben in de
toekomst"

TEVREDENHEID ALOM
Na afloop van de handelsmissie noteerden
we bij de Vlaamse ondernemers en de organizatoren van VDBH, KB en VEV gelukkig
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hoofdzakelijk positieve reakties. Dat de KB
met een aantal Noorditaliaanse banken samenwerkingsakkoorden heeft en een dinamische agente ter plaatse haar zaken (en die
van haar kliënten) laat behartigen, vergemakkelijkte het zoeken naar en leggen van kontakten. Ook Carlo Cop, handelsattaché van
de VDBH in Milaan, had puik voorbereidend
werk verricht. Een permanent sekretariaat,
kundig geleid door VDBH-ambtenaren en de
vertegenwoordiger van het reisagentschap
Flanders Travel, zorgde voor de oplossing
van nagenoeg alle dringende problemen die
zich voordeden, van treintickets tot tolken of
huurauto's. Menig deelnemer drukte z'n tevredenheid uit over de vlekkeloze en professioneel hoogstaande organizatie van de missie.
Algemeen gesproken waren de aanwezigen ook entoesiast over de nieuwe VDBH, die
in Lombardije nog maar aan z'n vierde missie
toe was. De VDBH is erin geslaagd zichzelf te
snijden naar de verwachtingen van de deelnemers, merendeels KMO's. Ook de multisektoriële aanpak van de missie werd geprezen. De deelnemers leerden gretig van elkaars ervaring, gaven entoesiast tips en weetjes door, en hoefden nergens te vrezen de
loef afgestoken te worden door een konkurrent.
De rezultaten van de handelsmissie waren
navenant. Er werden enkele kontrakten afgesloten, en de deelnemers legden kontakten
die heel wat perspektief bieden op een verdere samenwerking.
(pdj)

VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /13

RANDVOLKEREN12
GRIEKEN
De spanning tussen Gneken en Turken
gaat terug tot ver m de middeleeuwen In
1993 IS ZIJ nog zeer voelbaar in het geschil om
het eiland Cyprus, een staat die slechts
teoretisch mets met Turkije noch Griekenland
te maken heeft
De Cypriotische Gneken laten in 1992 meer
dan ooit horen hoe graag zij bij de EG v\^illen
komen De Cypriotische Turken zijn daar
minder op gebrand, zo lang Turkije zelf geen
EG-lid IS Ze nemen het bovendien met dat de
Cypriotische Grieken optreden in hun naam
De Europese top te Lissabon gaat dan ook
met in op die kandidatuur Men m\ immers
om geopolitieke redenen Turkije te vriend
houden Het is duidelijk dat zonder een
oplossing van het Cypriotische konflikt een
toetreding tot de EG met haalbaar is Men
onderschatte de macht van de pro-Turkse
lobby in de Europese politiek met
De onderhandelingen, die onder de hoede
van de Veremgide Naties al lang aan de gang
zijn, leveren evenwel mets op, tenzij een
nieuwe kaart, die dadelijk betwist wordt
De Gneken zijn nog steeds met echt gewonnen voor een federatie met Cypriotische
Turken op territoriale basis Zij blijven herhalen dat iedereen moet kunnen wonen waar hij
wil Zeker was dit zo voor de Turkse inval
(1974) die gepaard ging met de verdrijving
van alle Gneken uit het Noorden Maar de
Turken waren met gelijkberechtigd Zij willen
met terugkeren tot een toestand van zelfs
beschermde minderheid Zij willen baas zijn
binnen een eigen gebied Een grondwettelijk
vetorecht voor sommige kwesties kan hen
van die positie met afbrengen
De pas verkozen Amerikaanse president
Clinton meent, in de overmoed van zijn
overwinningsroes, dat hij die Cyprus-klus wel
eens gauw zal klaren Ook hij komt van een
kale reis thuis
De Skipetaren mogen buiten hun staat
Albanië aan nog zulke onderdrukking bloot
staan, het belet hen met, binnen hun eigen
machtsbereik anderen dan Skipetaren het
leven zuur te maken
„Noord-Epirus" noemen de Grieken het
zuiden van Albanië Zij schatten het aantal
van de aldaar wonende Gneken op 350 000
Albanië spreekt van 57 000 De val van het
kommumstische regime maakte het die Grieken mogelijk, eigen orgamzaties op te zetten
en zelfs twee parlementszetels te veroveren
Officieel komt alleen in de bijna grensstad
Arjirokastro (Gjirokaster) een Griekse minder-

heid voor Als enige tegemoetkoming bestaat
daar vier jaren lager onderwijs (van de acht)
in het Gneks, in het sekundair mets
De vele Grieken ten noorden van deze stad
blijven van elke erkenning verstoten
De meeste Gnekse herne in 1992 wordt
gevoerd rond een eventuele erkenning van
Makedonie door de Westeuropese staten De
naam is voor hen immers taboe Er bestaat
namelijk een gelijknamige Gnekse provincie
In hun ogen zal uit de erkenning onvermijdelijk een kampanje volgen om die provincie
bij de republiek van die naam in te lijven De
republiek wordt bestuurd door haar Slavische

meerderheid Daarnaast wonen er Skipetaren, Gneken, Sen/iers en Zigeuners Gnekenland beweert dat in zijn provincie Makedonie
louter Gneken wonen
Zeker is Makedomsche ekspansiezucht
met denkbeeldig De Gneken zouden echter
veel aan geloofwaardigheid winnen als ze
begonnen met hun eigen volksminderheden,
bv de Skipetaren, al ware het maar te erkennen Wat er ook van zij, tot einde 1992 zwicht
de EG voor de Gnekse afdreiging en Makedonie Wil zijn naam met opgeven
K.J.

HONGAREN
Voor een volk als de Hongaren is het
wegvallen van de Sovjet-Unie als overheersende machtsfaktor in Midden- en OostEuropa met alleen een opluchting Het brengt
hen terug m hun natuurlijke geopolitieke
toestand Die is met benijdenswaardig Als
enig Fins-Oegnsch volk op de grens van de
Balkan, kunnen zij met op enige natuurlijke
bondgenoot rekenen Lange tijd hebben zij,
weliswaar soms erg tegenstrubbelend, zich
in de invloedssfeer van het Heilig Roomse
Rijk der Duitse Natie bewogen, later in wat
daarvan aan Duits-Oostennjkse invloed overschoot De Russen maakten daar een einde
aan maar die zijn nu weg

EEN GOED
VOORBEELD
In hun Servische en Roemeense buren, die
hen in aantal en in troepenmacht duidelijk
overtreffen, kunnen ze met gerust zijn Met
Slovakije hebben ze het al aan de stok over
de afdamming van de Donau Nu zoeken ze
toenadering tot de vroeger door hen misprezen Oekraieners, en vooral tot de Duitse
landen en West-Europa
In juni '92 bereidt de Hongaarse regering
een wetsontwerp voor dat „voorbeeldig" wil
zijn als statuut voor nationale minderheden
In Hongarije leven er nogal wat, maar allen
vrij onbeduidend in aantal Wat gulhartigheid
vergemakkelijkt Tot in een zeer recent verleden hebben de Hongaren al hun met-Hongaarse inwoners, hoe lang ze ter plaatse ook
woonden, onder sterke magyanzeringsdruk
gezet
Sedert de omverwerping van het kommumstische regime stellen Hongaarse regerin
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gen voor samenwerkingsverdragen met hun
voorlanden de voonwaarde de aldaar levende
Hongaarse minderheid op bescherming mag
rekenen Een voorwaarde waaraan tot nu toe
alleen door Oekraiene voldaan is Zulk optreden IS vanzelfsprekend alleen bij wederkengheid mogelijk
Tegenover de Duitsers was het beleid al
enkele jaren versoepeld Die hebben het daar
relatief goed, zodat zij, in tegenstelling tot
hun volksgenoten in Roemenie, geenszins
wensen uit te wijken
Officieel erkend zijn met minder dan twaalf
volksgroepen De talrijkste (600 000, ongeveer 10% van de Hongarije's bevolking) zijn
de Zigeuners De betrokken groepen kregen
ruimschoots gelegenheid om de tekst van het
wetsontwerp te amenderen Dit verschaft
recht op vertegenwoordiging van elke volksgroep, op het vlak van stad of dorp zowel als
op dat van de Staat Kulturele autonomie
wordt ingevoerd alsook recht op onderwijs in
de moedertaal Acht leerlingen in een school
volstaan om ouders het recht te geven, een
aanvraag in te dienen voor het volgen van de
lessen in de moedertaal De Staat zal verder
toelagen uitkeren voor de publikaties van die
volksgroepen (nu 8 dagbladen) en er op
toezien dat ze in de staatsomroep aan hun
trekken komen
De volksgroepen krijgen zelfs een vetorecht voor beslissingen die hun gemeenschap raken Op voorwaarde dat ze een
bepaald percentage bereiken
Tenslotte wordt een Minderhedenraad op
gencht, aan welke de regering verplicht is
advies te vragen in sommige aangelegenheden
Men houde wel voor ogen dat door Hongarije geen taalgrenzen lopen zoals door Belgie
^
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helft van de bevolking bestond uit Serviërs.
Na de afschaffing van de autonomie (1990),
net als na de eerste oorlog, heeft de Sen/ische regering zich beijverd om er zoveel
mogelijk Serviërs in te pompen; en dat blijft
ze doen.
Dit is natuurlijk niet naar de zin van de
400.000 Hongaren die op sommige plaatsen
80 a 90% van de bevolking uitmaken. In heel
wat dorpen worden zij uit hun huis gezet om
plaats te maken voor Servische vluchtelingen.
De Hongaarse minister van Buitenlandse
Zaken tracht in juni '92 van zijn Servische
kollega te bekomen dat Blauwhelmen naar
de Vojvodina Batschka gezonden worden, nu
de vrede er nog niet gewelddadig verstoord
is. Hij vangt bot. Wel krijgt hij mondelinge
toezeggingen over een goede behandeling
(sic) van de Hongaren, maar geen schriftelijke bevestiging hien/an, laat staan autonomie.
Ondertussen blijven Hongaren het mikpunt
van bedreigingen, bomaanslagen en ontvoeringen.
Men schat het aantal uit Baranja en Vojvodina Batschka naar Hongarije gevluchte personen op ongeveer 50.000.

opeoAo=

STRUBBELINGEN
MET SLOVAKEN
Grieken betogen tegen de Republiek IVIacedonië.

PESTERIJEN
IN ROEMENIE
Buiten Hongarije wonen de meeste Hongaren in Roemenië, vooral in Transylvanië. Dit
gebied werd trouwens tot vlak na de eerste
wereldoorlog door Hongaarse overheden
van allerlei slag bestuurd. Zij wonen er wel in
vrij aaneengesloten gebieden maar het is
altijd Roemeense politiek geweest, daar zoveel mogelijk Roemenen in te duwen. De
Hongaren worden nooit geteld. Men schat
hun aantal nu op 1,6 miljoen. In 1977 waren
er waarschijnlijk nog 2 miljoen. Dat ze, ook na
Ceausescu, door de Roemeense overheden,
maar ook door het Roemeense volk als
zodanig, gepest worden, is het minste wat
men kan zeggen.
In Roemeense ogen is alles wat naar Hongaarse autonomie, zelfs maar naar Hongaarse identiteit zweemt, verdacht. Het is natuurlijk wel zo dat sommige Hongaren m dit
gemengde, betwistbare gebied, niets liever
zouden willen dan aangehecht te worden bij
Hongarije. Hoe slechter ze door de Roemenen behandeld worden, hoe vuriger zij dit
wensen.
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(foto VUM)

In Tirgu Mures (170.000 inwoners) is het
aandeel van de leerlingen die hun sekundair
ondenwijs in het Hongaars kunnen volgen,
tijdens het laatste jaar verlaagd van 43% tot
37%. Geschiedenis en aardrijkskunde mogen trouwens in heel Roemenië alleen in het
Roemeens geleerd worden; niet toevallig. In
dezelfde stad is geen enkel tweetalig opschrift te zien; de tweetalige in de omringende dorpen worden in 1992 door politie venwijderd.

IN SERVISCHE
HANDEN
Ook in het vroegere Joegoslavië wonen
Hongaren. Die in Baranja hebben het erg te
verduren. Deze Oostkroatische streek, waar
blauwhelmen uit België neergestreken zijn,
werd door Servische troepen en vrijschutters
zo goed als helemaal van Kroaten „gezuiverd'. Tenwijl ze bezig waren hebben ze ook
een aantal Hongaren verdreven. Zij die overblijven klagen over „anti-Hongaarse histerie"
maar moeten van de Sen/iërs vanzelfsprekend niets ven/vachten.
De Vojvodina Batschi<a had autonomie,
maar is ze kwijt geraakt. Dat is nu een
gewone Servische provincie. Ongeveer de
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Ook in Slovakije wonen Hongaren, wel
600.000. Ze zijn daar niet graag gezien, want
de Slovaken stonden lang onder Hongaars
bestuur. De Hongaren, daar en in Hongarije,
vrezen dan ook dat zij van een steeds autonomer wordend Slovakije niet veel goeds te
verwachten hebben.
Aan hun gemeenschappelijke grens hebben zij een stuwdamprojekt op de Donau
geërfd, uit de kommunistische tijd. De Hongaren willen er van af. De Slovaken niet. Een
ekologisch dispuut? Een ekonomisch? Een
politiek? Misschien vooral een zinnebeeldig.

OOK IN OOSTENRIJK
Tenslotte is er Oostenrijk. Ook daar wonen
Hongaren, met name in de grensprovincie
Burgenland. In 1992 wordt daar een DuitsHongaars gimnasium opgericht. Het wordt
dadelijk vlijtig bezocht. Er komen ook tweetalige borden bij het binnenkomen van de halfHongaarse dorpen.
Merkwaardig en bedenkelijk is dat de in
Wenen en omgeving wonende Hongaren, al
dan niet uit Burgenland of elders, nu ook een
officiële erkenning als „bodenstandige Volksgruppe" opeisen. Voorlopig houdt de Oostenrijkse regering deze boot af maar door een
dergelijke toegeving aan Slovaken heeft zij
zelf het hekken van de dam gebroken.
K.J.

HOE FRANS-VLAANDEREN
KUNST ONTDEKTE

F

RANKRIJK is altijd een sterk gecentralizeerd land geweest. Parijs
heeft altijd alles gekoncentreerd,
ook het kunstgebeuren. Het kon
niet anders of ook de toonaangevende groep in de maatschappij
van de 19e eeuw moest daartegen reageren. De Fransvlaamse
regio was als het ware voorbestemd om daar het voortouw in te
nemen. Nergens had je een zo
dinamisch uit de grond schietende mijnbouw, industrie en handel midden zo'n sterke koncentratie van steden. Tegelijk was dit
relatief nieuw Frans gebied „revenue a la
France" (zoals dat officieel heette) onder
Lodewijk XIV, en dus een grensgeval, goed
in het oog gehouden door Parijs. Dit mocht
dan ook de Achilleshiel van Frankrijks industrie niet worden, klonk het tot in onze
eeuw. Wat bleef de leidende kringen anders
over om zich te doen gelden dan de kunst?
Parijs kende al aan het begin van de
vorige eeuw zijn Salons d'art. Maar die waren niet zo makkelijk te bereiken door wie
uit „de provincie" kwam. Bovendien bood
het geen garantie voor verkoop. In de twee
Fransvlaamse departementen ging de ene
na de andere stad over tot de organisatie
van zijn lokaal Salon d'Art. Kunstenaars
vonden hier een publiek en de regio ontdekte kunst en kunstenaars. De vereniging van
konservators van de 32 regionale musea
hebben de handen in mekaar geslagen om
die vroege kunsteksplozie uit te tekenen.

EEN GROOTS
INITIATIEF
De organizatoren hebben 250 werken teruggevonden die in die tijd in de Fransvlaamse tentoonstellingen bewonderd of genegeerd werden. Ze hebben er uiteindelijk
70 uit geselektkeerd volgens grotendeels
historische kriteria: bekroning, aankoop,
jaar van ontstaan, enz. De tentoonstelling
doet drie steden aan en is daarmee een
groot deel van dit jaar te bezichtigen. De
weerhouden werken zijn in een tweedelige
katalogus doorgelicht en gereproduceerd.
Vijf auteurs hebben het toenmalige kunstgebeuren uitgespit: wie waren de ekspozanten, wie organizeerde, welk publiek wist zich
aangetrokken, hoe reageerde de kritiek, wat

waren de verhoudingen tussen Parijs en
„de provincie", wie kwam hier uit het buitenland tentoonstellen?, enz. De benade-

De echte titel van een merkwaardige tentoonstelling op verschillende plaatsen in Frans-Viaanderen luidt Les Salons retrouvés.
Eclat de la vie artfstique dans la
France du Nord. 1815-1848. Wij
hebben die vrij vertaald in Terug
naar de tijd van toen: tussen
kiassicisme, romantiel( en realisme (1815-1848).
Door de band kregen de grote
steden twee geschenken in de
schoot geworpen door de Franse
Revolutie: een openbare blblioteek en een museum voor schone
kunsten. Beide waren gestoffeerd met wat adel en geestelijkheid altijd „verborgen" hadden
gehouden voor het volk. Daarnaast kwam er ai spoedig een
akademie. iMaar In het Fransvlaamse Rijsel en Dowaai waren
die er al van het laatste kwart van
de 18e eeuw. De negentiende
eeuw kende - zij het met tussenperiodes van krizis - één grote
konstante: de opkomst en groei
van industriëlen en een rijke burgerij. In Frans-Vlaanderen was
dat ekstra het geval. Bovendien
versterkte een kleine burgerij dat
sociaal weefsel van de bovenlaag. Hoe keek dat milieu tegen
kunst aan ? Hoe kwam de Fransvlaamse regio (thans Nord - Pas
de Calais) met kunst in kontakt?
In Dowaai (Doual) kwam het eerste salon „in de provincie" tot
stand. De belangrijkste steden
van de regio hebben er op korte
tijd 50 uit de grond gestampt en
zowat 14.000 kunstwerken tentoongesteld.
ring is dus vooral historisch, sociologisch,
en gesitueerd - zie maar de keuze van de
twee data - in het Franse politieke kader.
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RIJKE
VERSCHEIDENHEID
Vallen er grote verrassingen te noteren op
deze tentoonstelling ? Daarop is niet zomaar
te antwoorden met een ja of nee. De katalogus leert ons dat er grote namen prezent
zijn geweest op de Fransvlaamse salons:
Jean-Frangois Ingres (1780-1867) en Frangois Granet (1775-1849) bij de klassicisten,
en Eugene Delacroix (1798-1863), Theodore
Géricault (1791-1814) en zelfs John Constable (1776-1837) bij de romantische schilders. Van hen zijn alleen Granet en Géricault er nu bij, anno 1993. En dan zijn er de
talrijke mindere goden. Van velen klinkt de
naam ten onrechte niet meer bekend. Sommigen zijn terecht vergeten.
Dezelfde bedenking geldt voor de talrijke
Vlamingen („Belges"). In het ergste geval,
een realistisch genrestukje De oude snuifdozen van de Vlaming Henri De Coene
(1798-1866), stel je vast dat onze aloude
artistieke tradities ook al eens heel zwak
konden uitvallen.
De variatie in genres is biezonder groot:
portretten, marines, landschappen, stadsen dorpszichten, historiestukken, huiselijke
taferelen, religieus werk, enz.
De kijker moet zich bij tijd en wijle mentaal naar de tijd van 150 jaar geleden terugschroeven. Zo moet hij er rekening mee
houden dat in de jaren twintig een grote
simpatie voor de Griekse vrijheidsstrijd over
Frankrijk golfde. De Fransvlaming Henry
Serrur (1754-1865) heeft de salons van zijn
streek als het ware overspoeld met „Griekse" romantische taferelen. Zijn Gekwetste
Griekse soldaat (kat. nr. 20), van 1825 en in
datzelfde jaar tentoongesteld en gekocht in
Dowaai waar het zich nu nog bevindt in het
Chartreusemuseum, is een tipisch romantisch werk. De pikturale behandeling van de
achtergrond is boeiend, maar het gezicht
van de sten/ende venwijst nog naar het kiassicisme en doet zelfs kitscherig aan.
Een totaal nieuw genre in die tijd is de
voorstelling van industriële of vroegindustriële sites. Van Etienne Bouhot (1780-1862)
hangen er twee werken die een smederij in
de buurt van Chatillon-sur-Seine voorstellen,
een buitenzicht en een binnenzicht (kat. nr.
18 en 19). Realisme en een zekere idealize-
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TENTOONSTELLING
ring van de arbeid en het arbeidsmiiieu
gaan hier hand in hand. Met zijn schilderkundige vormentaal staat hij al ver van het
klassicisme.
Je staat ook voor echte verrassingen bij
werken die vooruit doen denken in de richting van het impressionisme. Dat is het geval met het Schotse landschap (kat. nr. 35)
uit 1826 van Jean-Bruno Gassies (17861832). Het Landschap bij Thorigné (kat. nr.
34)) van de Parijzenaar Leopold Leprince
(1800-1847) werd tentoongesteld én bekroond in Kamerijk. Het doet sterk aan Corot denken. Meer nog, de schildenwijze verwijst al naar de impressionisten. Het is het
meest moderne werk dat hier tentoongesteld is en het dateert van... 1826.
De romantiek in de schilderkunst reageerde tegen het klassicisme, evenwel niet altijd
met beeldende middelen. Vaak was het alleen maar het tema dat echt brak met de
tradities. Nieuw is dat velen hun inspiratie
gaan zoeken in de literatuur. De bewondering voor het verleden en voor de vrijheidsstrijd elders in Europa maken dat het historiestuk als genre hoog gekwoteerd blijft. De
hang naar het exotische of de interesse
voor de zijkanten in de maatschappij geven
soms aanleiding tot grotere aandacht voor
het landschap. Zo is het begrijpelijk dat het
landschap als evokatie van een sfeer van
misterie of eenzaamheid snel aanvaard
wordt.

U\NDSCHAPPEN
Het historiestuk had lang zijn „mandarijnen" onder de kritici. Zo moest het teruggrijpen naar liefst een groots, of dan naar
een tragisch of wreed gebeuren. Camille
Roqueplan (1800-1855) put zijn inspiratie bij
de populaire Engelse dichter en romancier
Walter Scott, meer bepaald bij Rob Roy,
voor zijn werk De dood van de spion Morris
(kat. nr. 49) uit 1827. De kilheid en het
netjes afgelijnde van het klassicisme zijn
hier ver weg. De dooreenwriemelende
groep is gesitueerd in een landschap dat
gevoelig en suggestief is weergegeven. De
kunstenaar heeft een losse toets gehanteerd; licht en donker kontrasteren. Dit romantische werk kan de kijker van vandaag
zeker nog aanspreken. Het is eigendom van
het Rijselse Museum voor Schone Kunsten
(waar momenteel belangrijke verbouwingswerken aan de gang zijn, zodat het dicht
blijft tot 1994).
In een van de katalogusbijdragen stelt
Patrick Le Noëne vast dat de voor het Klassicisme zo tiperende historiestukken die tema's uit de Griekse en Romeinse Oudheid
opdelven, nooit veel interesse hebben opgewekt in de regio. Het Klassicisme en het
akademisme zie je het best wegebben op
de landschappen en de marines.
WIJ - 13 MEI 1993

De dood van Camoes tioor Joseph de Lestang (1801-1887). Olieverf op
doek. In 1835 tentoongesteld in Valencijn (Valenciennes).
Het avontuurlijke leven en de verzen Oz Lusiadas van de Portugese
dichter Luis de Camoes vormden een onuitputtelijke bron voor tal van
romantische schilders.
Het Italiaanse of Italianizerende duikt nog
op in De Slag bij Navarin (kat. nr. 37), een
doek uit 1831 van de hand van Ambroise
Garneray (1783-1857), of in het Zicht op
Arco Scuro van 1829 (kat.nr. 41) van André
Giroux (1801-1879). Deze laatste had er,
volgens een nog lang doorlopende trend,
net drie jaar verblijf in Italië opzitten. De
Vlaming Jean-Baptiste De Jonghe (17851844) heeft voor zijn Ardens Landschap
(kat. nr. 31) van 1827 de Hollandse realistische landschapsschilderkunst van vroeger
gezien. In ander werk toont hij venwantschap met de grote Franse realist Gustave
Gourbet.
Realisme en romantiek gaan hand in
hand in de goed vertegenwoordigde marines, o.m. van Jean-Louis Petit (kat. nr. 43),
Henri Milbourne (kat. nr. 47) en Joseph
Tuite (kat. nr. 48).
Paul Huet (1803-1869) kende de schilders
van de School van Barbizon (de eersten die
sistematisch in openlucht gingen schilderen), maar hij gaat a.h.w. verder. De toeschouwer van nu kan zich bij het zien van
Park met figuren (kat. nr. 55) dat hij in 1834
in Rijsel ekspozeerde goed indenken dat
daarna de impressionisten zouden komen.

VEEL DRADEN
Deze tentoonstelling heeft twee precieze
date voor begin en einde. Maar artistiek
gezien is de aflijning niet zo duidelijk. Dat
kan en hoeft wellicht niet; het is in elk geval
boeiend. Klassicisme, neo-klassicisme, romantiek en realisme, al deze bewegingen
lopen door mekaar. En hun snijpunten kan
je in meer dan één werk ontdekken.
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Het fenomeen van de Vlaamse schilders
(naast ook wat Engelse) op de Fransvlaamse salons kreeg aandacht in een aparte
bijdrage in de katalogus. Hun aanwezigheid
bevestigt de telkens weer opduikende realistische kijk op wereld en dingen, de oude
Vlaams-Hollandse traditie, die bij de meeste
schilders uit de regio bleef doonwerken.
De hier bijeengebrachte werken hebben
de kunstliefhebbers van toen niet geschokt
of op de vlucht gejaagd. De doorsnee kunstenaar hield van de gulden middenweg,
net als zijn publiek. Deze werken van ,,le
juste milieu" zijn evenwel voldoende gevarieerd en aantrekkelijk om de inspanningen
van de Fransvlaamse konsen/atoren met
onze aandacht te belonen in een van de
drie steden (Calais, Duinkerke of Dowaai)
waar de tentoonstelling achtereenvolgens
komt.
Erik Vandewalle

- Les Salons retrouvés. Eclat de la vle artistlque dans la France du Nord. 1815-1848. Tot 14
juni 1993 In Calais, Musée des Beaux-Arts et de
la Dentelle, 25, rue Richelieu (behalve op dinsdag en op feestdagen: van lOu. tot 12u. en van
14u. tot 17U.30); van 2 juli tot 30 augustus 1993
in Duinkerite, Musée des Beaux-Arts, place du
General de Gaulle (behalve op dinsdag en op
feestdagen: van lOu. tot 12u. en van 14u. tot
18u.); van 18 september tot 22 november 1993
In Dowaai (Doual), Musée de la Chartreuse,
130, rue des Chartreux (behalve op dinsdag:
elke dag van lOu. tot 12u. en van 14u. tot 17u.,
op zondag van lOu. tot 12u. en van 15u. tot
18u.; gesloten op 1 en 11 november).
De gelijknamige katalogus in 2 delen kost
300 FF.

IN OOSTROZEBEKE DANST WERELDFESTIVAL
Het Westvlaamse Oostrozebeke maakt
zich op voor het 14de Internationaal Folklorefestival \/an 20 tot en met 23 mei 1993 Het
tweejaarlijkse festival behoort tot de nationale
kulturele toppers en brengt telkens weer vele
duizenden mensen op de been Dit jaar krijgt
de Mandelgemeente groepen te zien uit
Argentinië, Armenië, Bulgarije, Polen,
(Spaans-)Baskenland Tsjechië en India
Een voorstelling van de deelnemende
groepen
Zespol Piesni i Tanca „Bielska" Deze
groep werd opgericht door de wagenfabriek
FSM uit Bielsko-Biala (Polen) Het programma bestaat uit volksliederen en dansen uit de
omgeving van Teschin, Lublin en Rzeszow,
van de Silezische hooglanden en het Poolse
binnenland Voor wie van zwierige polonaise
en mooie mazurkas houdt
Euskal Dantza Taldea „Mendlalde" Vanuit Santurtzi, gelegen aan de mondig van de
Nervion in de baai van Bilbao, komen onze
Baskische vnenden Zij brengen prachtige
karnavalesken m een keurige orde, soms
bijna op het militaire af Daarnaast zijn er
speelse klompendansen Een vleugje Baskische zon in Oostrozebeke
Argentinean Folkloric Ballet Martin Guemes Afgestudeerden van de Academia de
dansas nativas-Martin Guemes richtten in
1983 deze groep op In 1988 behaalden ze
de hoofdprijs in het Groot Muziekfestival te
Cordoba Zij vertolken vooral folklore uit het
noordwesten van Argentinië Er is ook reeds
een Boliviaanse invloed te bemerken Voor
liefhebbers van tango, malambo of andere
Gaucho-dansen
Barekamoutlon Dit volkskunstensemble
brengt de ziel van het prachtige Armeense
volk tot leven met haar unieke muziek en
prachtige dansen De begeleiding bestaat uit
kanouka, doudouks, dehol en akkordeon
Vooral met de zourna, het nationaal blaasinstrument, brengt de groep enkele uit de
hoofdstad Erevan onvergetelijke nummers
Samokov Deze groep brengt een resem
tipische dansen uit West-Bulgarije Het is een
der meest vooraanstaande volkskunstensembles uit de streek van Sofia De groep
won de gouden badge op het tweede republikeins festival en won intussen ook reeds de
Gouden Medaille van Bulgarije

mm^^±'&.
Samokov uit West-Bulgarije, een van de groepen die op het Internationale
Folklorefestival van Oostrozebeke voor kleur en beweging zorgt.
Lok-Utsac Helemaal uit Bombay (India)
komt het ensemble Lok-Utsac en brengt
tipische Oosterse muziek en dito dansen De
groep wordt aangekondigd als een der kleur-

rijkste ensembles Ongetwijfeld één der
hoogtepunten van het internationaal folklorefestival

BURGEMEESTER LIEVEN DEMEDTS:

„EEN EREPLAATS VOOR
INONZEBIBLIOTEEK!"
Oostrozebeke heeft zich onder burgemeester Lieven Demedts (VU) een stevige
reputatie opgebouwd als kultuurgemeente
Verleden jaar nog was er de geslaagde Mare
Sleen-Happening die de Mandelgemeente
omtoverde tot ,,Nerozebeke
De burge-

meester haalde ook het werk van schilderschrijver Jean Milo (Rixensart) vanonder het
stof met een boeiende Milo-retrospektieve en
een vertaling van Milo s werk Exprit de Familie (Rozerivier), in 1943 bekroond met de Prix
de Deux-Magots, een der meest prestigieuze
literaire prijzen
[>

20 VRIJKAARTEN VOOR WIJ-LEZERS

|

20 lezers van ons weekblad kunnen een gratis vrijkaart krijgen voor de avantpremiere van het Internationaal Folklorefestival te Oostrozebeke (woensdag 19 mei
1993 om 20u 30 in de Mandelroos, centrum Oostrozebeke) Zij dienen deze bon voor
17mei terug te sturen naar Burgemeester Lieven Demedts, Folklorefestival, Kalbergstraat 11 in 8780 Oostrozebeke
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o Ik wens 1 vrijkaart voor het Internationaal Folklorefestival
o Ik wens 2 vrijkaarten voor het Internationaal Folklorefestival

|
i

Voornaam
Sohaje: Met deze Tsjechische groep sluiten de organisatoren aan op het vorig festival
(1991) toen een Moravische Blaaskapelle op
het programma stond Zij speelt vooral Tsjechische en Moravische nummers maar durft
ook kunst van buitenlandse ongine brengen
Zij verzorgt de gezellige avondstonden

Naam

_

Adres

Telefoon
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BOEKEN

VU\AMS VARKEN
Voor volgend jaar wordt een standbeeld
voor opgeëiste Vlaamse soldaten in het leger
van Napoleon voorbereid. De burgemeester
mag rekenen op een entoeslaste reaktie van
zijn inwoners. Onlangs nog haalde hij het
nationale en internationale nieuws met een
voorstel, naar Deens model, varkens in te
schakelen om het huishoudelijk afval te helpen verwerken.
Zijn inwoners offreerden hem prompt... een
Vlaams landvarken. En op een recente aprilgrap rond een „fietseling met oud-wielerwereldkampioenen om de onveiligheid van
de fietspaden aan te duiden", volgden enkele
honderden reakties zodat de fietseling er
wellicht écht komt.
Het Oostrozebeekse kulturele leven, dat
intussen ook kan rekenen op één der meest
moderne kulturele infrastrukturen van Vlaanderen, kent een grote bloei. Muziek, koor en
toneelverenigingen skoren er zeer hoog en in
de marge wist de gemeentelijke voetbalploeg
zich op te werken van vierde provinciale naar
de titelstrijd in tweede provinciale.
Het paradepaardje van Oorstrozebeke is
het Westvlaams Volkskunstensemble die
Rooselaer dat in de loop der jaren een der
meest prestigieuze internationale folklorefestivals heeft opgezet. De zetel van de Internationale Organisatie voor Volkskunst (lOV),
met Unesco-status, bevindt zich ook al in
Oostrozebeke.
„Alles moet kunnen op kultureel, sportief
en volks vlak", aldus de burgemeester die als
regelmatig medewerker aan WIJ ons weekblad een ereplaats gaf in de bloeiende gemeentelijke openbare biblioteek. „Omdat
WIJ meer is dan een saai partijblad. WIJ is
één van de weinige weekbladen die een ruim
oog heeft voor de Vlaamse kuituur".
Vanwege de organisatoren van het Internationaal Folklorefestival biedt burgemeester
Lieven Demedts twintig vrij-kaarten voor WIJlezers.

Het embleem van die Rooselaer.
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BELEID EN MANAGEMENT:
TERUG AAN DE ORDE!
Onlangs stelde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de publikatie Gemeentelijk Verkeersbeleid aan de pers voor. Zoals uit de
ondertitel blijkt bundelt het verschillende ervaringen uit de praktijk en een aantal oriëntaties voor de toekomst. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg een interessant werk voor al wie het verkeersbeleid in de
gemeente aktief wil aanpakken.
Het boek van Jos Zuallaert e.a. bekijkt de
verkeersproblematiek als een beleids- en
managementskwestie. De auteurs pleiten
voor het opstellen per gemeente van een
konkreet streefbeeld, een verkeersstruktuurschets, en een daarop afgestemd sistematisch aktieprogramma. Het gemeentelijk verkeersbeleid moet in de toekomst gericht zijn
op herstruktureren, beheersen en beheren
van de verkeerssituatie i.p.v. het oplossen
van de ad hoe-problemen. Het herstruktureren van de ruimte moet er voor zorgen dat de
behoefte aan verkeer beheersbaar wordt. Dit
kan via inbreiding, snelheidsverlagende
maatregelen, nieuw parkeerbeleid, fietsnetwerken, enz... Daarnaast moet het gemeentelijk verkeersbeleid trachten de verkeersvraag
te beheersen door instrumenten te hanteren
die de vraag naar ven/oer verminderen of
afstraffen, bvb. het opstellen van ven/oerplannen.
Tenslotte moet het beheer van het verkeer
kunnen steunen op goed management.
Goed management houdt o.a. in kwaliteitszorg, verkeersonderzoek, meerjarenperspektief, motivatie van personeel,...
De auteurs pleiten resoluut voor een geïntegreerd verkeersbeleid, waarbinnen veiligheid, leefbaarheid en mobiliteitsbeheersing
niet los staan van elkaar. In het verleden werd
teveel op één aspekt de nadruk gelegd, naar
gelang van de wijze waarop gemeentelijke
beleidsmakers verkeersproblemen interpreteerden. De ene gemeente stelt bvb. de
bereikbaarheid centraal, de andere de veiligheid. Een eenvormig beleid is op die manier
onmogelijk. Omdat de verkeersproblematiek
steeds komplekser wordt, is het nodig meer
disciplines te koppelen aan het verkeersbeleid. Stedebouw, ruimtelijke ordening, milieuzorg, gedragspsichologie, marketing,... zijn
evenzovele faktoren die verdienen betrokken
te worden in dat beleid.
In het laatste boekdeel bundelen de auteurs hun ervaringen uit de praktijk en maken
met behulp daarvan enkele onëntaties voor
de toekomst. De oriëntaties wensen de weg
te overbruggen van het werken aan verkeersveiligheid over het werken aan de leefbaarheid van de kernen en de beheersing van de
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verkeersgroei, tot het bereiken van een geïntegreerd verkeersbeleid. M.b.t. het verkeersveiligheidsbeleid worden vijf stellingen geponeerd die vooral neerkomen op een verlaging
van de snelheid en het terugdringen van het
autogebruik. De kreatie van leefbare kernen
heeft nood aan een ruimtelijk streefbeeld,
waarvan een verkeersstruktuurschets een
onderdeel is. Een kwaliteitsvolle herinrichting
van de open ruimte en een moderne nabijheid van funkties bepalen mee de slaagkansen van het leefbare kern-koncept.
Ruimtelijke herstruktureringen moeten tevens de ven/oersbehoeften beheersen, waarbij de selektieve bereikbaarheid voor de auto,
versterking van het langzaam verkeersnetwerk en openbaar vervoer en de responsabilisering van bedrijven en scholen centraal
staan. Al deze maatregelen leiden dan tot een
geïntegreerd gemeentelijk verkeersbeleid.
Het boek slaagt erin de grenzen van het
denken over en het handelen in het gemeentelijk verskeersbeleid te verleggen. Doorheen
het boek worden antwoorden gegeven op de
vragen waarmee iedereen die lokaal met
verkeersproblemen begaan is, worstelt. Voor
gemeentelijke mandatarissen is het een
ideaal instrument om beleid, programma en
management i.v.m. verkeer een nieuwe dimensie te geven en hopelijk op die manier
een bijdrage te leveren tot de oplossing van
de talloze mobiliteitsproblemen.
pvdb
- Gemeentelijk en stedelijk verkeersbeleid, Jos
Zuallaert e.a. Ultg. Garant. Te koop bij Langzaam
Verkeer, J.P. Minckelersstraat 43, Paviljoen A,
3000 Leuven, 016/23.94.65. 151 biz., 590 fr.

BOEKEN

TIEN KLEINE MIDDELEEUWERS
Onder de leiding van een der meest voor
aanstaande mediëvisten van deze tijd, Jacques Le Goff, heeft een tiental specialisten
getracht De Wereld van de Middeleeuwen in
een boek samen te brengen Het resultaat is
interessant en kontroversieel Het boek
maakt deel uit van een reeks waann nog titels
verschenen over de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en de Renaissance

MOZAÏEK
Een dergelijke indeling in tijdvakken houdt
natuurlijk reeds een aantal gevaren in, van
veralgemening en simplifienng, van willekeurige afbakening ook Maar daarbij houdt het
met op De middeleeuwen worden hier beschreven aan de hand van tien mensentypen de monniken, de krijgsman/ndder, de
boer, de stedeling, de intellektueel, de kunstenaar, de koopman, de vrouw, de heilige en
de marginaal Men krijgt met dit boek dan ook
een soort van mozaïek, waarbij het met altijd
vanzelfsprekend is om de precieze tekening
te achterhalen - als dat überhaupt al mogelijk zou zijn
Een ander bezwaar is dat dit boek, door de
keuze van de auteurs, naar mijn smaak wat
veel belangstelling aan de dag legt voor de
Franse en de Italiaanse middeleeuwen De
Zuidelijke Nederlanden, om een voorbeeld te
noemen, komen nauwelijks aan bod - met
toevallig dan nog in de bijdrage van de Pool
Bronislaw Geremek over de marginalen En
men kan bezwaarlijk stellen dat die streek
onbelangrijk was in de middeleeuwen, bv
voor kooplieden, stedelingen en kunstenaars
Dit belet met dat dit een zeer lezenswaardig
boek IS Al te vaak immers worden we gekonfronteerd met de klassieke histoire-de-bataille, waarbij de gewone mens op de achtergrond geraakt Bijzonder boeiend in dat verband zijn de stukken over de vrouw en de
familie, en over de marginaal Schrijven over
de verschoppelingen, de armen en wat men
nu de „kleine knminaliteit" noemt, gebeurt
immers nog veel te weinig En we leren dat er
in de middeleeuwen nog wei andere vrouwen
waren dan Eleonora van Aquitame, Catharina
van Siena en Christine de Pisan Nu, dat
hadden wij ook al kunnen vernemen bij o m
Regine Pernoud, in haar werk Vrouwen in de
Middeleeuwen

KIKKERS
inpikkend op een aantal van deze opmer
kingen, kunnen wij beslist een recent in het
Nederlands vertaald werk aanbevelen van

Jacques Le Goff

precies Regine Pernoud Het gaat om De
middeleeuwen Een henvaardenng, oor
spronkelijk verschenen als Pour en finir avec
le Moyen Age De auteur laat weinig heel van
de heilige huisjes, de vooroordelen en denk
beelden die wij ons gevormd hebben over de
middeleeuwen Vertrekkende van de bena
ming zelf - wat is de betekenis van het
woord „middeleeuwen - gaat ze een aantal
klassieke ideeën over de periode te lijf Wie
leerde met dat de lijfeigenen hele nachten
met stokken op het water van de slotgracht
moesten kletsen om de kikkers het kwaken te

(foto VUM)

beletten "^ Wordt het geen tijd om de middeleeuwse kunst met andere ogen te bekijken
dan met onze door de renaissance gevormde
- misvormde' - geest"^ Een boek dat wij
met genoeg kunnen aanbevelen
(fs)

- De wereld van de middeleeuwen J Le Goff,
e a Ultg Agon, Amsterdam/Singel 262, Antwerpen 1991 400 biz, 990 fr
- De middeleeuwen Een herwaardering R
Pernoud Uitg Ambo, Baarn 1992 168 bIz
ADVERTENTIE

RESTAURANT HASSELTBERG
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL. 02/269.70.45
MENU'S
AAN 950
en 1.600 fr.
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SPORT

ERKENNING NA 24 JAAR

O

NZE lezers weten dat WIJ
Wauters altijd naar waarde
heeft geschat. Wat de grote
baas van de Kredietbank in
ons voetbal heeft verwezenlijkt
en „meegemaakt" mag gezien
en moet gewaardeerd worden.
In een recent interview mat Het
Nieuwsblad waagde
Eddy
Wauters zich weer aan een
paar uitspraken die zullen be-

klijven.

Wij citeren: „Ik word geleid door de
kracht van het budget en 25 procent van de
inkomsten van het volgende seizoen zijn
nog onzeker Tegen Waregem telden we
3.000 toeschouwers, onvoldoende om de
winstpremies te bekostigen. Hoe kan Ik dan
iemand een vijfjaarskontrakt van zeven miljoen per seizoen beloven ? Ik heb het ook
niet uitgevonden dat twee plus twee vier is.
maar toch moet ik er mij door laten leiden
opdat deze klub zou voortbestaan. Ik kan
hier geen deurwaarder riskeren. Zonder
voedsel kun je een maand leven, zonder
drinken een week en zonder zuurstof amper
twee minuten. Welnu, geld is de zuurstof
van elk bedrijf, ook van een voetbalbedrijf"

DUIDELIJKE TAAL
De voorzitter over de trainer: „Hij
(Meeuws) speelt wel een spel om mij de
zwarte Piet te kunnen toeschuiven ingeval
hij hier weggaat. En ik zie aan Walter dat hij
zal vertrekken. Eerst zouden we praten na
Boekarest, dan was het Spartak en nu hapt
hij nog niet toe. Dat hij naar Van Milders
belde zoals de Gentse voorzitter mij toevertrouwde, doet hij af als een regelrechte leugen. fJlaar hij kwam me ook nog niet spreken over de voorbereiding op het nieuwe
seizoen: de oefenmatchen die we zouden
kunnen spelen, een trainingskamp, die dingen. "
We kunnen het ook met verhelpen maar
we hebben altijd gehouden van Wauters'
duidelijke taal. Hij laat nooit ruimte over om
hem mis te verstaan. Hij ontziet niets of
niemand.
Nuchterheid en bijgevolg ook wijsheid
kenmerken zijn optreden als voorzitter. Hij
onderbouwd zijn opvattingen met konkrete
feiten. Hij verwacht geen medevoelen, meededogen of dankbaarheid. Hij gaat ook niet
in op slagroomuitspraken van Walter
Meeuws. Diens „gebrek aan respekt voor
wat wij hier de laatste twee jaar presteerden"
moet opgenomen worden in het
„woordenboek vol voetbalonzin". Meeuws,
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die de voetbalpers toch zo graag opvrijt,
interpreteert de feiten en uitslagen zoals ze
hem goed uitkomen. De nationale bekerfinale van vorig jaar tegen KV Mechelen mag
zijn ploeg nog tien keer overspelen. Hij zal
negen keer worden verloren. En wat te zeggen over de nul op veertien tegen Beveren,
Gent, Genk, Boom, Luik, Lierse en RWDM.
Een reeks die ook een Eddy Wauters-infeeststemming van humeur kan doen veranderen? Om over de merkwaardige return
tegen Wenen nog maar te zwijgen. Is dat
allemaal gebrek aan respekt? Of is respekt
tijdig en korrekt uitbetalen van lonen en
wedstrijdpremies? Het is maar hoe je het
bekijkt natuurlijk.
Waarmee we van Wauters ook geen heilige willen maken. Dat is hij trouwens niet. In
de tijd van Kessler heeft hij fouten gemaakt.
Hij weet dat. Hij heeft dat ingezien. Maar

Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk is het er dan toch van
gekomen: na 24 jaar moet „de
serieuze pers" Eddy Wauters als
bekwaam klubvoorzitter „erkennen". De man die nooit kompromlssen sloot, de president die
weigerde trainers, spelers en
sportjoernalisten naar de mond
te praten beleeft zijn „moment de
gloire". Omdat „zijn" Antwerp en
niet dat van Walter Meeuws naar
Wembley mocht kon men niet
langer voorbij aan de moeilijke
persoonlijkheid van de voorzitter.

ook toen geloofde hij te handelen „in het
belang van de klub" en dat blijft zijn grootste drijfveer.

SERIEUS?
Wanneer de lezer deze bijdrage onder
ogen krijgt is het hoogfeest van Wembley
voor Antw^erp verleden tijd. De supporters
zullen nog aan het vieren of aan het treuren
zijn. Maar de Great Old moet verder. Met of
zonder verhoogde steun van het bedrijfsleven. Met of zonder Meeuws, Lehnhoff,
Smidts, Czernia en Severeyns. Eddy Wauters zal zijn rekeningen snel maken en daar-
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Antwerp-voorzitter Eddy Wauters en
Antwerp-trainer
Walter
Meeus
(rechts) in betere tijden. Wauters ziet
aan Meeus dat hij zal vertrekken.
(foto VUM)

bij uitsluitend rekening houden met de belangen van de klub. Daartoe werd hem het
voorzitterschap opgedragen. Met of zonder
het respekt van de trainer.
Eddy Wauters' onortodokse stijl is misschien ongewoon maar zeker niet uniek.
Ook andere voorzitters en... zowaar ook trainers durven zich wagen aan boude maar in
wezen ,,onomstootbare" uitspraken. In de
loop van vorige week zagen we op de Nederlandse televisie een interview met Willem
van Haneghem naar aanleiding van de topper met Ajax. De trainer van Feijenoord,
destijds zelf een spelmaker met internationale klasse, geloofde zijn oren niet toen hij
de vragen hoorde. Of de joernalist dat nu
allemaal echt meende? Of hij dat allemaal
op het oefen veld had gezien? Hem, van
Haneghem, was het allemaal ontgaan...
Bleef de vraag wie we nu eigenlijk voor
serieus moesten proberen nemen. Een
vraag die we ons al vaker stelden wanneer
we interviews lazen of... hoorden (en zagen).
Flandrien

SPORT

VEEL, MINDER, WEINIG
In de tweede klasse is de nakompetitie
begonnen Beerschot, Aalst, Oostende en
Tongeren - we rangschikken ze in de volgorde van de gangbare tiercé - moeten
uitmaken wie met Seraing volgend seizoen in
de hoogste klasse voetbalt

GEZOND VERSTAND
Het heet dat de strijd gevoerd wordt met
ongelijke wapens De kandidaat-stijgers zouden volgens Jef Beheydt, kenner bij uitstek
van het tweede klasse voetbal, zeer uiteenlopende budgetten (kunnen) aanwenden
Beerschot en Aalst „werken met vijftig miljoen, Oostende met dertig miljoen en de
aanvankelijke degradatiekandidaat Tongeren
met twaalf miljoen Toch blijft de afloop van
zon eindronde desondanks onzeker Vandaar ook de blijvende aantrekkelijkheid van
de voetbalsport Maar daar willen we het met
over hebben Wel over een uitlating van de
Tongerense voorzitter Jef Scheepers De
man stelt stout C) of terecht C) dat zijn
Tongeren gekozen heeft voor het voetbal
„als sport' en met voor het voetbal als „show
tjusiness Hij voegt daar nog aan toe dat het
ooit anders is geweest en dat precies daarom
Zijn klub nu al tien seizoenen lang moet
„saneren" Een politiek die vermoedelijk met
gauw zal kunnen gewijzigd worden Het wil
wat zeggen natuurlijk maar het bewijst dat het
gezond verstand meer en meer zijn rechten
begint op te eisen Echte voetballiefhebbers
kunnen zich daar alleen maar over verheugen

WEGGEBU\ZEN
Het heeft ons deugd gedaan Het Uitvoerend Komitee van de Uefa heeft een kruis
getrokken over het hervormingsplan van zijn
voorzitter Lennart Johansson De Zweed wilde de Uefacup en de Europabeker voor
landskampioenen in een kompetitie verenigen en daarmee nog meer geld bij sponsors,
televisiestations en publiek proberen losweken Lange tijd leefden wij in de waan dat het
voorstel zou worden doorgedrukt Ook al
omdat de seneuze jongens van bij ons er zo
entoesiast over deden en er ganse bladzijden
van de krant mee vulden WIJ waarschuwde
er nochtans onmiddelijk voor dat de nationale kompetitie het kind van de rekening zou
worden omdat de landstitel op zich mets
meer zou betekenen vermits ook de vierde en
de vijfde van het kampioenschap gekwalificeerd zouden zijn voor dezelfde Superbeker

DE TAAL
VAN HET GELD
Een zo voor de hand liggende bedenking dat
we ze nooit terugvonden in de beschouwingen van onze gekroonde hoofden Maar die
heten zich wellicht nog maar eens meeslepen

door tiet entoesiasme van Anderlecht en
Michel Verschueren
Naar het heet waren het de grote voetballanden die het voorstel de grond inboorden
om precies die reden Ware Johanssons
voorstel aanvaard geworden dan zouden we
inderdaad in de omgekeerde wereld terecht
zijn gekomen Trouwens de zo bejubelde
Champions League werd ook in vraag gesteld omdat teveel wedstrijden vroeg alle
belang verloren Maar hier werd een slimme
oplossing uitgedokterd Er zullen kruiselings
halve finales worden gespeeld waardoor de
financiële lekkerstok nog zoeter zal sma
ken
Waarmee we met willen ontkennen dat de
balkanisenng van het vroegere Oostblok de
Uefa met met sportieve en organisatorische
problemen konfronteert die dringend om op
lossingen vragen Maar het is zeer de vraag
of deze gevonden worden door het aantal
Europese bekerwedstrijden nog op te voeren Het KO-sisteem blijft hoe dan ook aantrekkelijk De konfrontaties met minder interessante tegenstanders - en die dreigen
almaar talrijker te worden - kunnen worden
vermeden door de kleintjes om ze zo maar
eens te noemen voorronden te laten spelen
Duidelijk IS intussen wel dat de tegenstellingen tot de absolute topklubs en de nationale
bonden met de tijd talrijker en scherper
worden De regerende zakenlui van eerstge
noemde verenigingen verstaan maar een
taal die van het geld Maar dat wisten we al

Maar om op die nakompetitie terug te
komen Beerschot vertrok als groot favoriet
De Kielploeg moet om veel redenen zo snel
mogelijk terug naar eerste Zeker nu Antwerp
hoopt op een echte ,,renaissance De infrastrukturen van eerste klasse zijn nog aanwezig De jeugdwerking bleef op peil Enkel om
de financiële toestand hangt nog mist Maar
dat zijn we gewoon geworden Ook Aalst
gooit hoge ogen Met Jan Ceulemans Maar
hoelang nog'' Gaje wordt geciteerd als kandidaat-trainer bij menige eerste klasser
Oostende zal met neen zeggen wanneer de
kans zich voordoet Het is alweer van in 1970
geleden dat de koningin der kuststeden met
eerste klasse voetbal werd vereerd Te lang
om goed te zijn En Tongeren ' Als de schildpad de haas kan vangen zal voorzitter Scheepers zijn beleid met wijzigen
Tongeren zal blijven saneren omdat het
weet en aanvaardt dat er geen bedrijfsleiders
klaar staan om de eksploitatietekorten aan te
zuiveren

Mike Origi Okoth skoorde twee keer tegen Aalst. Speelt Oostende volgend jaar
opnieuw in eerste ?
(foto VUM)
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MAANDAG 17 ME
TV1

TV1

TV1

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; 15.00 Dangerous when wet, film;
16.30 Première Film & Video, filmnieuws; 17.00 Kelly,
jeugdserie; 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, Antwerpen 93 en Innsbruck; 19.20 Jokeren lottotrekking; 19.30 Nieuws.
20.00 Caravans, serie
20.30 Watersportdag, rechtstreeks verslag
21.00 Eurovisiesongfestival
00.00 Vandaag
00.20 Sport op zaterdag

09.00 Samson; 10.00 Eucharistieviering; 11.00 De
zevende dag, praatkaffee; 15.00 Jonge veearts, familieserie; 16.00 TV 1 Top 3 0 ; 16.30 1 voor iedereen,
familieprogr.; 17.30 Mijn leven als..., de pad; 17.55 Tik
Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Wonderjaren, komische serie ; 18.35 Zoo bekeken; 19.00 De Cosby show, serie;
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend
20.30 De kampioenen, serie
21.00 De echtgenoot van de kapster, film
22.35 Nieuws
22.40 ZIggurat, kunstprogr.

14.00 De beek, schooltelevisie; 14.30 Lastechnieken,
schooltelevisie; 17.00 Skippy, serie; 17.30 Oproep der
kabouters, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws;
18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Top Score,
woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen;
19.30 Nieuws.
20.00 Zeg 'ns Euh, spelprogr.
20.40 Raven, aktieserie
21.30 Alle 5, wetensch. progr.
22.00 Zeg 'ns AAA, komische serie
22.30 Vandaag
22.55 De Vlaams-Nationale Omroepstichting

TV2

VTM

TV2
15.45 Cup Final vanuit Wembley, voetbal

VTM
17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Robin of Sherwood, aktiesene; 19.00 Nieuws.
19.30 Familieraad, spelprogr.
20.00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr.
21.35 The Untouchables, film
23.35 Nieuws
00.00 VTM-sport
OO.IOThelost boys, film

Ned. 1
08.00 Alles Kits, kinderprogr.; 15.30 Nieuws; 15.37 FA
Cup Final, voetbal; 18.00 Boggle, woordspel; 18.30
Sesamstraat, bouwen; 19.00 De uitdaging, spelprogr.;
20.00 Nieuws.
20.25 The Three Musketeers, film
22.14 Paradijsvogels, „betrapt"
22.50 Karel, praatshow
23.35 Paisd, film
01.39 Nieuws

17.00 Tekenfilm; 17.10 Star Trek, the next generation,
serie; 17.55 VTM-Sport; 18.00 Nieuws; 18.05 Tekenfilm; 18.10 The A-team, aktieserie; 19.00 Nieuws.
19.30 Familieraad, spelprogr.
20.00 Studio Gaga, spelprogr.
20.30 De ware vrienden, serie
21.00 Een uit duizend, praatshow
22.25 Wies Anders, Fran?ois Giorieux
23.15 Nieuws
23.40 Let them live, dok. serie

Ned. 1
11.00 lOS Magazine; 15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws;
16.05 Het gezongen woord, samenzang; 16.35 Het
verschil, portret; 17.05 Tsjaikovsky cyclus, serie koncerten; 17.53 Cirkusfestival Montet Carlo, hoogtepunten; 18.15 Sesamstraat, sterren; 18.30 Nijntje, tekenfilmpje ; 18.381 tor U, jongerenmag.; 19.03 Family Dog,
tekenfilmserie; 19.30 Flipper, kinderserie; 20.00 Nieuws.
20.15 De Zonnebloemshow, showprogr.
21.22 Brandpunt, aktuallteiten
22.01 Ruth Rendell mysteries, misdaadserie
22.55 Ruïnes en herinneringen, dok.
23.45 Nieuws

18.50 Nieuws; 19.00 De beek, schooltelevisie; 19.30 Het
Capitool, serie; 19.53 Benny HUI, kolder.
20.00 Uitzending door derden
21.00 Bijdehand, infomag.
21.30 Nieuws
22.00 Romeo, film
VTM
17.00 Happy days, serie; 17.30 Home and away, serie;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin, spelprogr.
20.30 Zomerrust, serie
21.05 Melrose Place, serie
21.55 Telefacts, aktuallteiten
22.40 Nieuws
23.05 The Cowra breakout, serie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro's Service
Salon, infomag.; 17.00 Heb ik iets gemist ?, hoogtepunten; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, zien;
18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 18.59 Roseanne, komische serie; 19.28 Weg van de snelweg.
Noordwest Groningen en Schiemionnikoog; 20.00
Nieuws.
20.25 Ja, natuurlijk, natuurdok.
21.22 Hier en nu, aktuallteiten
22.03 Ha, die pa I, komische reeks
22.32 Dokument: speelkwartier, dok.
23.10 Hercule Polrot, serie
23.59 Miniatuur
00.04 Nieuws
Ned. 2

Ned. 2

Ned. 2
13.00 Nieuws; 15.35 Blinde hartstocht, serie; 18.00
Nieuws; 16.10 Samson, kindermag.; 16.50 B.O.O.S.,
jeugdmag.; 17.20 Top 4 0 ; 18.00 Nieuws; 18.20 Tekenfilms; 18.50 Step by step, serie.
19.20 Revenge of the Nerds, film
20.50 Vechtsportgaia, titelstrijd
21.45 Revenge of the Nerds I I : Nerds in Paradise, film
23.15 Emotions, serie
23.50 Countdown late, popmuziek
00.35 Nieuws

08.53 Nieuws; 11.23 Nieuws; 11.30 TV sport; 13.00
Omrop Fryslan; 16.00 Nieuws; 16.05 Teleac; 17.20
Blinde hartstocht, serie; 17.40 Knoop In je zakdoek,
informatief progr.; 18.00 Nieuws; 18.10 The A-team,
serie; 18.55 America's funniest home videos, videobloopers; 19.20 Teleac.
19.55 The drug wars, miniserie
21.30 Het zijn toch weer die Hollanders, originele
ideeën
22.25 Geld- en effektenhandel, teleac
22.55 Varen, teleac
23.25 Bonjour tout Ie monde, teleac
23.50 Nieuws

13.00 Nieuws; 16.30 Blinde hartstocht, serie; 16.52
Bekijk het maar, kinderprogr.; 17 18 Ken je de witneusmakako?, dok.; 17.43 Eindexamen journaal, impressies; 18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage Hero Turtles,
tekenfilmserie; 18.45 America's funniest home videos,
videobloopers; 19.42 Krabbé, jongerenmag.
20.28 Derrick, misdaadserie
21.34 Schone Schijn, komische serie
22.08 Tros Aktua, aktualiteiten
22.39 Ingang Oost, dok. serie
22.56 De wereld rond reizen, vrije tijd en vakantie
23.10 Rfty fifty, praatshow
00.00 Nieuws
Ned. 3

Ned. 3
08.53 Nieuws; 16.30 Ronde van Spanje, wielrennen;
17.20 Land van ooit, jeugdserie; 18.00 Nieuws; 18.20
Kassa!, konsumentenmag.; 18.45 Lingo, woordspel;
19.10 Jules Unlimited, techniek en avontuur; 19.36 Hel
Oude Noorden, dramaserie.
20.05 Oppassen I, komische serie
20.35 De Leeuw is los, Pre Songfestival
21.00 Eurovisie Songfestival

00.55 Nieuws
01.05 Studio sport
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Ned. 3
08.00 Villa Achterwerk, kinderprogramma; 11.00 Reiziger in muziek; 12.00 Het Capitool, debat; 12.46 De
Vara-Matinee, serenade; 17.10 Studio Sport; 18.00
Nieuws; 18.10 Studio Italia; 18.35 Socutera; 18.45
Studio sport; 20.00 Nieuws.
20.15 Lopende zaken, berichtgeving
20.51 About face, serie
21.21 35 Up, dok.
23.36 Surviving desire, komisch drama
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08.53 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 16.00 Nieuws;
16.05 Lopende zaken; 16.36 La vllle Louvre, dok.;
17.46 Meneer Rommel, jeugdserie; 18.00 Nieuws;
18.19 Wonder Years, komische serie; 18.47 Open deur
TV, mag.; 19.05 French & Qaunders, reeks komische
shows; 19.39 TV-Nomaden, jongerenmag.
20.13 FOrty minutes, dok. serie
21.00 Lolapaloeza, vrijzinnig mag.
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joemaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Den Haag Vandaag
23.21 Haenen voor de nacht, humor
00.12 Nieuws

TELEVISIE
.-'*» JiiK'S*'#V» ÉêKSSt-K

DONDERDAG 2) ME
•FV1

TV1

TV1

14.00 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 14.20 Geografisch kennen en kunnen, schooltelevisie; 14.30 Nieuws
uit de natuur, schooltelevisie; 17.00 Skippy, serie; 17.30
Snuffel, kleutermag.; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws;
18.10 Mooi en meedogenioos, serie; 18.35 Top score,
woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen;
19.30 Nieuws.
20.00 De drie wijzen, kwisprogr.
20.35 Hemel en Aarde, praatshow
21.30 NV De Wereld, reportagemag.
22.00 I.Q., kwis
22.30 Vandaag
22.55 Uitzending door derden

14.55 Maanjager, jeugdfilm; 16.30 Samson, kinderprogr.; 17.30 Postbus X, )eugdserie; 17.55 Tik tak;
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie;
18.35 Top score, woordspel; 19.03 Buren, serie; 19.25
Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Married with children, komische serie
20.25 Derrick, krimiserie
21.25 'Allo, 'Allo, komische serie
21.55 Op de koop toe, konsumentenprogr.
22.30 Vandaag
22.55 Boulevard: Wereldoorlog il, dok. serie

10.00 Eucharistieviering; 13.00 Vlaams Nationaal
Zangfeest, 14.00 Kaos, film; 17.00 Skippy, serie; 17.30
Saartje en Sander, tekenfilmserie; 17.40 Kinderen In
Europa, serie; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi
en meedogenioos, serie; 18.35 Top score, woordspel;
19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 De huisdokter, serie
20.50 Matlock, advokatenserie
21.35 Panorama, aktualiteiten
22.35 Vandaag
23.00 Uitzending door derden
23.20 Personal Upgrade, komputerreeks

TV2

TV2

18.50 Nieuws; 19.00 Personal Upgrade, infoserie;
19.30 Het Capitool, serie; 19.53 Benny HUI, kolder.
20.00 Sportavond

18.50 Nieuws; 19.00 Van klein naar groot, schooltelevisie ; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 Benny HUI, kolder.
20.00 Couleur locale, reportagemag.
20.30 Rerum Novarum, gelegenheidsprogr.
21.15 Tekens: Europolis, Wenen
22.00 Première Film & Video, filmnieuws
22.30 DIsha, tilm

TV 2
18.50
19.20
.19.30
20.00
20.30
20.35

Nieuws; 19.00 Aardrijkskunde, schooltelevisie
Geografisch kennen en kunnen, schooltelevisie
Het Capitool, serie; 19.53 Benny HUI, kolder.
Zoo bekeken, serie
Kijk uit!, verkeerstips
Turkije, dok.

21.30 Nieuws
22.00 Ladykillers, film

VTM
17.00 Happy days, serie; 17.30 Home and away, serie;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin
20.30 Bompa, komische serie
21.00 The Flying Doctors, ziekenhuisserie
21.50 EIn Schloss am Wörthersee, serie
22.45 Nieuws
23.10 Northern Exposure, serie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 18.09 Avro Service Salon, middagmag.; 17.19 Ted van der Parre, portret;
17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, groot/klein; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 18.59
Tussen kunst en kitsch, antiekmag.; 20.00 Nieuws.
20.25 De Brug, dramaserie
21.16 Avro televizier, aktualiteiten
21.54 Birds Of a feather, komische serie
22.28 Rondom Tien, praatshow
23.12 Cheers, komische reeks
23.39 World of golf, kursus
00.04 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 15.35 Blinde Hartstocht, serie; 16.00
Nieuws; 16.10 Samson, kindennag.; 16.50 Countdown,
popmag.; 17.25 Van InkeI's choice, popnieuws; 17.40
Eindexamenjournaal, impressie; 18.00 Nieuws; 18.20
Nederland Dierenland, dierenmag.; 18.50 Cannes '93,
verslag; 19.15 In concert: René Froger.
20.15 De Staatsloterijshow, spelshow
21.55 Nieuwslijn, aktualiteiten
22.30 Wiseguy, aktieserie
23.15 Snooker met Dennis Taylor, interview
23.45 Nieuws

VTM
17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters;
18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.
20.00 Rad van Fortuin, spelprogr.
20.30 Baywatch, serie
21.25 Command S, film
23.10 Nieuws
23.35 HUI Street biues, politieserie

VTM
17.00 Happy Days, serie; 17.30 Home and away, serie;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Familie, serie.20.00 Rad van Fortuin
20.30 Tien om te zien, show
21.30 Rescue 911, reddingsoperaties
22.00 Hunter, aktieserie

22.55 Nieuws

Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro's Service
Salon, middagmag.; 17.02 Weg van de snelweg, Van
Riom naar Limoges; 17.27 Ja, natuurlijk - Bloemen en
planten, tips; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, weer; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis;
18.58 PS de ruimte, dok.; 19.30 Gezicht in Nederland,
Dordrecht; 19.52 Politieke partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Hotel des Amériques, film
22.02 Het verschil, portret Francis Mean
22.33 Dertigers, dramaserie
23.23 Nieuws

Ned. 2
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.07 Het kleine huls op
de prairie, serie; 16.56 Kinderkrant; 17.21 Peter,
sketch; 17.28 Recht in het nauw, poppenprogr. voor de
jeugd; 17.40 Eindexamen journaal; 18.00 Nieuws;
18.18 Ik weet het beter, spelprogr.; 18.45 Dolfijnenverhalen, dok.; 19.11 Highlight; 19.41 Peter, sketch.
19.48 De stelling, diskussieprogr.
20.22 Politieke partijen
20.25 Stichting Socutera
20.35 Juventus Turijn-Borussia Dortmund, voetbal
21.55 Tijdsein, aktualiteiten
22.30 Wings over the world, dok.
23.20 Nieuws

23.20 The young riders, westernserie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Avro's service
salon, middagmag.; 17.05 Op zoek, show; 17.45 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, ruzie; 18.30 Rescue Rangers, animatie; 18.53 The pink panther, tekenfilmserie; 18.59 Ja, natuurlijk, dok.; 19.49 'n Dagje
stappen bij de NCRV, o p e n d e u r d a g ; 20.00 Nieuws.
20.25 Jessica Fletcher, detektiveserie
20.55 Laura, monoloog
21.31 Kenmerk, aktualiteiten
22.04 In de zwevende hemel, dok.
23.00 Nieuws

Ned. 2
10.00 Vrouw zijn, vrouwenprogr.; 10.50 Nederland
zingt, koor- en samenzang; 13.00 Nieuws; 16.00
Nieuws; 16.05 De familie Robinson, serie; 16.29 Ik ben
Benjamin Ben, serie; 17.00 Skippy, serie; 17.30 Tijdsein, aktualiteiten; 18.00 Nieuws, 18.16 Ik weet het
beter, spelprogr.; 18.40 Black Beauty, jeugdserie; 19.05
Hobby-TV; 19.30 Metterdaad bedankt.
20.'15 De wilde lama's van de Andes, natuurdok.
21.00 Hollands glorie, dok. serie
21.30 Multiple choice, kwisprogr.
21.55 Nederland zingt: Leiden, koor- en samenzang
22.30 Live-lijn, praatprogr.
23.20 Geschiedenis van het geld, teleac
23.25 Nieuws

Ned. 3
Ned. 3
08.53 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18.00 Nieuws;
18.20 Gekleurd verleden, geschiedenis van Suriname,
dok.; 18.55 Lingo, woordspel; 19.23 Van gewest tot
gewest, reportages; 19.57 Langs de kant van de weg:
Vincent van Gogh en de anderen, dramaserie.
20.32 Concerto - 2e Vioolconcert van Bela Bartok
21.27 Raab voor z'n Raab, serie
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Den Haag Vandaag
23.16 Het land van herkomst, dok. serie
23.51 Nieuws

08.53 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 17.35 Alfred J.
Kwak, tekenfilmserie; 18.00 Nieuws; 18.17 Terug naar
de natuur; 18.50 Lingo, woordspel; 19.20 Gentleman
oplichters, serie.
20.17 Twee voor twaalf, kwisprogr.
21.00 RVU - Buitenland: The journey back, dok.
21.50 Now, dok. serie
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 Nova, aktualiteiten
23.00 Den Haag vandaag
23.21 Law and order, misdaadserie
00.06 Museumschatten

00.15 Nieuws
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Ned. 3
08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.05 Terug naar de
natuur, serie; 18.40 The Ed Sullivan show, kompilatieserie; 19.06 Lingo, woordspel; 19.305 12 steden, 13
ongelukken, serie; 19.55 Casualty, ziekenhuisserie.
20.45 De verleiding, konsumentenrubriek
21.35 Mad about you, serie
22.00 Nieuws
22.05 Studio sport joernaal
22.20 Met Witteman, praatprogr.
23.05 l^w and order, misdaadserie

23.50 Natuurmoment
23.55 Nieuws
WIJ -
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EEN FILM PER DAG

TV1
14 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie 14 20 Geografisch kennen en kunnen, schooltelevisie 14 30 Nieuws
uif de natuur, schooltelevisie 17 00 Skippy, familiese
rie 17 30 Prins Valiant, tekenfilmserie 17 55 Tik tak,
18 00 Nieuws, 1810 MOOI en meedogenloos, serie
18 35 Topscore woordspel 19 03 Buren, serie 19 25
Mededelingen, 19 30 Nieuws
20 00 Prinsheerlijk m Bel-Air, sene
20 30 Tartufo, spelshow
21 45 Tropical Heat, aktieserie
22 30 Nieuws
22 55 Dangerous curves avonturensene

TV2
18 50 Nieuws, 19 00 Lastechnieken schooltelevisie
19 30 Het Capitool, serie 19 53 Benny Hili, kolder
20 00 Vlaanderen vakantieland, Butgenbach Amel Our
en Nederland waterland
20 40 Erger dan liefde de doliarstroom, 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 Waagstuk, spelprogr 19 00 Nieuws, 19 30 Familie, serie
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Wies Andersen Show, kwisprogr
21 30 Fandango, film
23 10 Nieuws
23 35 Star, filmmag
00 20 Diamonds, detektivesene

Ned 1
15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws 16 08 Heb ik Iets gemist', hoogtepunten 16 55 Young riders, serie 17 45
Boggle, woordspel 18 15 Sesamstraat maskers 18 30
Het jeugdjoernaal, 18 40 Het Klokhuis, 18 58 Vrijdagavond vroeg
Van Wiiiigenburg, praatprogr
19 27
Industrieel erfgoed. De levensmiddelenindustrie 20 00
Nieuws
20 25 Jos op zoek, praatprogr
21 22 Reporter, aktualiteiten
21 57 The house of Eliott, dramasene
22 54 Liever de lusten, dok

23 39 Nieuws

ZATERDAG 15 MEI

THE
UNTOUCHABLES
David Mamet schreef een moderne versie van de welbekende TV-sene waarin de
doodeerlijke Eliot Ness de korruptie en de
nnisdaad aanpakt in het drooggelegde
Chicago Een schitterende film van Bnan
DePalma (1987) met Kevin Costner en
Sean Connery (VTM, om 21u.35)

ZONDAG 16 MEI

THE ACCUSED
Intrigerende film (1988) van Jonathan
Kaplan, gebaseerd op een ophefmakende rechtszaak Jodie Foster kreeg voor
haar schokkende rol terecht een Oscar
Als slachtoffer van een brutale groepsverkrachting bindt ztj de strijd aan tegen
aanranders (BBC 2, om 23u.20)

MAANDAG 17 MEI

Ned 2
13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws, 17 15 Blinde hartstocht,
sene 17 40 Lekker leven, lekker lijnen, afslankkursus
18 00 Nieuws, 18 22 Candid camera, 18 48 America s
funniest home videos 1916 Ojevaarsjo, mag over
kinderen 19 46 Dmgbats, knptogramspel
20 20 Slippers, blijspel
22 24 Dat willen we even kwijt, column
22 35 In the heat of the night, misdaadsene
23 28 Wanted dead or alive, film
01 08 Nieuws

Ned 3
08 53 Nieuws, 18 00 Nieuws , 1 8 1 5 Werken aan werk,
dok sene 18 45 Politieke partijen, 18 55 Lingo, woord
spel 19 23 Tom en Herrie, muziekprogr
19 58 Wilde aardbeien, film
21 28 Gitarist John Williams m Sevilla, koncertregistra
tie
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOVA, aktualiteiten
23 06 Portret John Williams
00 04 Nieuws

WIJ -

Monique van de Ven in de erg aangrijpende Nederlandse film Romeo.
Maandag 17 mei op TV2, om 22u.

13 MEI 1993

ROMEO
Rita Horst verfilmde in 1990 op integere
wijze het emotionele verhaal van een jong
echtpaar, dat na 7 maanden zwangerschap te horen krijgt dat hun kind met
levensvatbaar is Romeo wordt geboren
en Sterft Met prachtige rollen van Monique van de Ven en Johan Leysen (TV 2,
om 22u.)

DINSDAG 18 MEI

EEN OFFICIER EN
OOK GENTLEMAN
Klassiek melodrama over een jonge
kandidaat-officier (Richard Gere) die der-
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tien weken lang wordt getiranniseerd
door zijn instrukteur (Louis Gossett Jr)
Taylor Hackford bracht het verhaal in
1982 erg vakkundig in beeld en de karakters worden erg goed getipeerd (BBC 1,
om 23U.20)

WOENSDAG 19 MEI

HOTEL
DES AMERIQUES
In Biamtz ontmoeten een man en een
vrouw mekaar toevallig in een hotel Andre Téchine maakte in 1981 een prachtige
studie over de verschillende vormen van
eenzaamheid Cathenne Deneuve en Patnck Dewaere (die een jaar later zelfmoord zou plegen) vormen een schitterende kombinatie (Ned. 1, om 20u.25)

DONDERDAG 20 MEI

KAOS
Fascinerende verfilming van enkele
korte verhalen van Luigi Pirandello De
hardheid van het leven en de prachtige
Siciliaanse natuur worden m geweldig
mooie beelden weergegeven Een prima
werkstuk van de gebroeders Taviani uit
1984, om Marganta Lozano en Claudio
Bigagli (TV 1, om 14u.)

VRIJDAG 21 MEI

FANDANGO
Vtjf studenten zetten nog even de bloemetjes buiten voor ze in het echte ,,grote
leven" stappen Een leuke, maar soms
onevenwichtige film (1985) van Kevin
Reynolds, die werkte onder het,,peetvaderschap" van Steven Spielberg Met
Kevin Costner en Judd Nelson (VTM, om
21U.30)

DE DOOD VAN „PROFETEN"
Lumumba, la mort du prophete is een
dokumentaire film van iets meer dan een uur,
over Patrice Lumumba, eerste minister van
Kongo (Zaïre) op het ogenblik van de onafhankelijkheid in 1960.
Lumumba wou alle banden met het voormalige koloniale bewind breken en dat werd
hem niet in dank afgenomen. Hij werd terechtgesteld door zijn Afrikaanse rivalen,
wordt beweerd. Maar het is een publiek
geheim dat het Westen hierin een niet zo'n
propere hand had. (De dokumentaire durft
echter niet ingaan op de rol die de Verenigde
Naties hier hebben gespeeld door te zwijgen,
want een onderzoekskommissie van diezelfde organisatie heeft wel vastgesteld dat Lumumba door een Belgisch huurling werd
gedood in het bijzijn van Moishe Tsjombe.
Weer andere geruchten gaan zelfs verder en
zeggen dat Lumumba's moordenaar een Belgisch soldaat is geweest.) Lumumba wordt
hier afgeschilderd als een martelaar van het
neo-kolonialisme. (Ooit wou de Italiaanse
regisseur Valerio Zurlini de fiktiefilm Seduto
alia sua destra, vrij vertaald als Zwarte
Jezus, inblikken met Woody Strode als Lumumba).
Film en TV-dokumenten, doorspekt met
interviews met persoonlijke herinneringen,
het dagboek van de regisseur en een bijna
poëtische verering van het onderwerp, maken deze film tot een erg persoonlijk opstel
over deze bijna lispelende revolutionair, die
zag dat de Europeanen niet leefden volgens
het stramien dat ze in hun katolieke scholen
ondenwezen.
Regisseur Raoul Peck is Haitiaan van origine, maar bracht een deel van zijn jeugd in
Kongo door, toen zijn ouders deel uitmaakten
van de groep intellektuele Haltianen die de
blanke vertrekkers zouden vervangen. Recent was er van hem een dokumentaire te
zien op het RTBf->Arfe-kanaal (wat een luxe!)
over de aanpassingsproblemen van Haltianen in New York. De film laat een ietwat
onvoldane indruk na, en dat is niet om het
aangeleverde materiaal, integendeel, men
zou willen dat de maker nog verder was
gegaan, nog dieper.
Een dokument dat hopelijk ooit kans maakt
op een van de televisienetten, want in de
bioskoop zal dit wel niet willen lukken.

29 juni 1960: de vooravond van de Dipenda. Boudewijn komt aan in
Leopoldstad (Kinsliasa), president Kasavoeboe en eerste minister
Loemoemba ontvangen hem. 's Anderendaags begint de hei die tot op
vandaag verder duurt. De moord op Loemoemba was maar een
tussenstation...
terechte slag in het blanke gelaat waren,
heeft zich met deze Malcolm X duidelijk
vergist, het geplande epos is het nooit geworden. Hij heeft de film gemaakt die hij wilde
maken, met een overvloed aan toespraken
die nogmaals benadrukken dat Malcolm een
islamiet was en een zwarte nationalist, maar
nooit wordt Malcolm X (Denzel Washington)
een mens van vlees en bloed. Mooie evokaties van een tijd zitten oven/loedig in de film,
maar dat is meer het werk van de ploeg dan
van de regisseur zelf.
Enkele eigenaardigheden in de film zijn:
het begin met de brandende Amerikaanse
vlag en het afranselen van Rodney King door
een horde agenten. En het slot, waar de
geldschieters van het laatste ogenblik (omdat
de film zou kunnen worden afgemaakt), zoals
daar zijn Michael Jordan, Tracy Chapman en
Bill Cosby, allemaal met een X-kap verschijnen.

MALCOLM X

SCHOOLSE
PERIKELEN

Een veel te lang uitgesponnen draak als
Malcolm X, de schreeuwlelijke revolutionair,
krijgt daar wel een kans. Er worden zelfs
recensenten gevonden die hem dun/en vergelijken met Lawrence of Arabia en Gandhi.
Neen, de zwarte racist Spike Lee, die totnogtoe behoorlijke films afleverde, die soms een

We schrijven 1955 en David Greene (Brendan Eraser), een joodse jongen, wordt toegelaten op de elitaire katolieke Sint Matthew's
school. Zijn vader heeft hem op het hart
gedrukt over zijn afkomst niet te spreken, en
daarbij ook nog te zorgen dat ie in alles
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uitblinkt. Eraser ziet er leuk uit, is sportief,
verstandig, heeft geen angst om op de vuist
te gaan met een klier waar nodig, dat zijn
allemaal elementen die hem erg populair
maken.
Maar regisseur Robert Mandel, goed in
banen geleid door het verhaal van Dick Wolf,
laat ook de onderstroom in de school zien.
De anti-semitische opmerkingen aan het
adres van David - nog vooraleer men werkelijk weet dat men met een jood te doen heeft,
en daarna de openlijke antisemitische houding. Dat moet dan dienen als surrogaat,
omdat de knapen een voor een niet tegen
hun ouders durven optornen en hun woede
toch op iemand willen koelen. Leider van
deze anti-joodse groep is Charlie Dillon (Matt
Damon),, een knaap die het nooit verder zal
brengen dan de middelmatigheid. Dat komt
omdat David ook nog verliefd wordt op Sally
Wheeler (Amy Locane), waarop ook Charlie
Zijn oogje liet vallen.
De film laat je wat op je honger, raakt je
soms maar nauwelijks - en dat kan de
bedoeling niet geweest zijn, en maakt je
soms boos omwille van de zwartwitte kijk,
want zo wordt verliefde David bijvoorbeeld
helemaal niet gek van de afwijzing van Sally,
hij heeft immers betere dingen te verwachten ? Net geen essetee.
Willem Sneer
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MENGELWERK

HERSENBREKER{1

1

5

• •
• •
•
• •
•
•• •
• • •
6

HORIZONTAAL

VERTIKAAL
1 Bedreiging voor het lichaam (10)
2 Van deze bergruimte naar de muur, daar
schiet je mets mee op (6)
3 Misleiding (6)
5 Deze ondergrondse is altijd smerig (5)
7 Voor U dient enkele tellen gezwegen te
worden (2)
9 Die dans loopt op ruzie uit (5)
10 In die baan heb je een paraplu nodig (6)
12 Mirakuleus drankje (10)
13 Benedengedeelte (4)
15 Lag lang in bed en wordt nu bespot (5-3)
16 Dit Hollands ven/oerbedrijf zoekt 't in de
hoogte (3)
20 Reputatie (4)

3

4

HERSENBREKER 178
4 Lopen die draverijen in Egypte' (10)
6 Het laatste treffen vindt op de beurs
plaats (9)
8 Stom roofdier (5)
11 Ons eigen dundoek (10)
14 Gevechtsterrein (4)
15 Gaat met vooruit en evenmin achteruit (7)
17 Met zo'n vergunning mag je binnenkomen (9)
18 Twee puntjes maken van deze vrucht
een voertuig (7)
19 Is in veelvoud te zien tijdens betogingen
(8)
21 Deze stof in het voedsel is onmisbaar
voor het lichaam (8)
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SATERDAG

Gezocht:
Kaplandloper
•

50 migranten zingen
aiiochtoontje fioger
*
Brussel wil méér geld:
Picqué pocket
•

Overijse promoot komposteren.
Van zure druiven ?

OPLOSSING OPGAVE 176

•

Horizontaal: 8 zandafgravingen, 9
hamburger, 10 iets, 11 vlammenwerper, 13 kroop, 15 ijdeltuit, 16 mispel,
18 Tijl, 19 bits, 20 beseft, 21 Asse,
22 rijkdom

Het bericht dat jongeren Tienen saai
vinden moet met een klontje suiker
genomen worden.

Vertikaal: 1 nachtvorst, 2 adamsappel, 3 afruimen, 4 vragenlijstje, 5
ovenwegen, 6 onuitputtelijk, 7 ketter,
12 Lo, 13 kamp, 14 stijfkop, 17 pij,
19 bes

Schoonmaakploeg ruimt
Everestjes op

Kar! Van Hoecke uit de Deinzestraat
167 in 9700 Oudenaarde wint een
prijsje. Zijn geie briefkaart met de
juiste oplossing van opgave 176 werd
uit de korrekte inzendingen geloot.
Wij verwachten uw geie briefkaart
met de oplossing van opgave 178 ten
laatste maandag 24 mei op de redaktie: Barrikadenpiein 12,1000 Brussel.
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IMIsschJen wil Ziekenfonds
artsen fietskosten
terugbetalen ?
*
AHASVERUS
„Afgewezen minnaar sticht brand",
las Ahasverus
Van verlangen ?
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Kop of Watheletter?
*
Antwerp lustte
Parma rauw...

UIT DE REGIO

BLIJVEN f
FIETSEN 1
ANTWERPEN, ZONDAG 16 MEI '93

ANTWERPEN FIETSSTAD
De fiets is het stadsvervoermiddel bij uitstel<. De
fiets is snel, veilig, spaart ruimte en energie en
vervuilt het milieu niet.
Om van Antwerpen een fietsvriendelijke stad te
maken stelt Fietskampagne de overheid een eisenplatform voor. Het werd ondertekend door meer dan
75 verenigingen uit de Antwerpse regio. Al deze
verenigingen mobiliseren voor een grootse fietsmanifestatie op 16 mei 1993.
Als pleidooi voor een fietsvriendelijk Antwerpen
neemt ook de Volksunie deel aan de aktie Antwerpen Fietsstad De VU-ploeg wordt aangevoerd door
de Antwerpse mandatarissen én Vlaams Minister
van Verkeer Johan sauwens.

AUTOLOZE ZONDAG!
F/efs/ampagne verkreeg van het schepenkollege
dat de ganse Antwerpse binnenstad van de leien tot
aan de kaaien op 16 mei autovrij wordt. Een echte
ovenwinning voor de fiets. Vele duizenden fietsers
worden verwacht om de kernstad te doorkruisen.
Net zoals vorige jaren is er een netwerk van vertrekpunten in de regio waar verenigingen, gezinnen en
individuele fietsers verzamelen om samen naar
Antwerpen te fietsen.

DE TIEN EISEN
-

aanmoedigen door de overheid van het fietsverkeer,
- 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 fietsbeleid,
• meer bescherming voor de zachte weggebruiker.

—X
Bezorg ons vlug deze fietsbon

JA.

o Ik kom naar Antwerpen.
Afspraak op het arrondissementeel VU-sekretariaat in de Paleisstraat.
O Ik kom niet alleen.
U mag samen met mijn inschrijving ook die van

anderen noteren.

O Ik kan er helaas niet bij zijn. Maar de VU heeft m'n steun.
Ook ik blijf fietsen !
naam _
straat _
postnr. _
tel._/_

- resoluut kiezen voor een autoluwe stad,
- een fietsvriendelijk openbaar vervoer,
- een gestruktureerd overleg met de overheid.

MASSALE VU-DEELNAME
De Volksunie komt samen aan haar sekretariaat
in de Paleisstraat 133 om 12u.30. Van daaruit fietst
de groep naar de bijeenkomst om 13u. op de Leien.
De VU vormt daar een kleurrijke fietsparade die,
tesamen met duizenden entoesiaste fietsers, het
autovrije stadscentrum verovert.
De VU-deelname is belangrijk. Vorige jaren nam
de partij ook al deel aan de Antwerpse Fietskarrepanje.
De opkomst van vorige 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 de Volksunieeis Antwerpen fietsstad mee helpen realiseren.
De organisatie loopt een stuk makkelijker als je
ons vooraf je aanwezigheid meldt. Graag een seintje met onderstaande antwoordstrook.

gemeente

Voor meer informatie kan u terecht op het Antwerpse VU-sekretariaat: tel. en fax. 03/238.82.08
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MET VLAMINGEN
IN DE WERELD
NAAR KANADA

IRMA LAPLASSE-HERDENKING TE BRUGGE

Reeds meerdere jaren organiseert Vlamingen in
de Wereld een zomerreis op bezoek bij de Vlamingen in Kanada en in de Verenigde Staten
Deze zomer opnieuw, van zaterdag 10 juli tot
maandag 26 juli met bezoeken aan Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Watervallen, 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 Vlaamse en de Amerikaanse Vlamingen worden in ruime
mate afgewisseld met toeristische hoogtepunten
langsheen het trajekt tussen [ilontreal en Chicago
De begeleiding wordt verzorgd door de Stichting
Vlamingen in de Wereld
Info Vlamingen in de Wereld, Tervuursesteenweg 115 2800 Mechelen tel 015/42 25 77, fax
015/42 26 96

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 Berchemstation We bezoeken Straatsburg, Parlement, Colmar 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 4126188941-31 van FW-Berchem voor 30 apnl 1993
Aan de ingeschrevenen wordt enkele weken voor
de uitstap een gedetailleerd reisplan overgemaakt
Mannen mogen ook mee'

Op initiatief van de vzw Vlaams Trefpunt werd te
Brugge een komitee Eerherstel Irma Laplasse opge
ncht 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 Dijkte Brugge St -Pieters een voorstelling door van De Honden in het Zegekoor, de
teatermonoloog van Mare De Bie, vertolkt door Ana
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 bloemenhulde plaats aan het graf van Irma laplasse op het
stedelijk kerkhof, Kerkhofdreef (Ruzettelaan) te As-
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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 programmaboekje van de teatervoorstelling gepubliceerd worden
Wie meer info wenst ncht 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 dne slachtoffers van het
bloedbad van Abbeville herdacht Het gaat om
Lucien Monami (°1899), Louis Caestecker (°1912)
en Maria Ceutenck, echtgenote Geerolf (°1879)
De dne 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 gebracht Onder de doden bevond zich ook Joris Van
Severen

De Luikenaar Lucien Monami was een kommunistisch gemeenteraadslid te St -Gillis, de Bruggeling
Louis Caestecker was een kommunistische militant
en had zich vrijwillig bij de rijkswacht gemeld, de
Gentse Maria Ceutennk was een in Brugge woonachtige huisvrouw en werd in plaats van haar
Nederlandse schoonzoon, de architekt Warns, aangehouden
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-Warns, kleindochter van Maria Ceutennk ZIJ maakte als vrouw van 18 de slachtpartij
mee en is de laatste overlevende van Abbeville

ZOEKERTJES
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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 WVG-Brugge

- GEZOCHT - Nederlandstalige 20-jange dinamische jongeman met A3-getuigschnft Grafische
Technieken met kwalifikatiegetuigschnft en die de
militaire dienstplicht heeft beëindigd zoekt een
betrekking in de sektor Ook ander werk is welkom
Liefst op de as Ninove-Brussel Voor inlichtingen
zich wenden tot senator J Valkeniers, tel
02/56916 04 of 515 87 09

- GEZOCHT - 35-jange licentiate oudheidkunde
en kunstgeschiedenis zoekt passende betrekking,
o m museum school Ze is beschikbaar voor
onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtingen zich
wenden tot burgemeester L Van Dessel
403/481 82 76 of 03/481 77 15)

- GEZOCHT - 46 jange heer, boekhouder van
vorming maar sinds 20 jaar aan het hoofd van een
middelgroot bedrijf dat onlangs de kommerciele
aktiviteiten in onze streek sloot, zoekt passende
betrekking in boekhoudkundige, sociale of verzekenngssektor Voor bijkomende inlichtingen, zich
wenden tot senator Jef Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal, tel 02/56916 04 of
515 87 09

1

- GEZOCHT - Vrouw (°11 10 68), hoger secundair ondenwijs Kennis van daktilo Zoekt werk in de
omgeving van Brussel 0/Ref 920374 Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u)
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- GEZOCHT - Jonge tandtechnikus zoekt kontakt voor het beoefenen van zijn specialiteit in
openbare of private instellingen Voor verdere informatie gelieve kontakt te nemen met senator dr J
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1703 Schepdaal
tel 02/569 16 04 of 02/515 87 09
- GEZOCHT - Vr geboren 22 10 72 Kwalifikatiegetuigschrift kantoorautomatisenng Zoekt werk in
de omgeving van Brussel 0/Ref 920135 Voor
inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van
Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u30 tot 15u
- GEZOCHT - Vr geboren 29 07 70 Hoger
sekundair onderwijs, afdeling personenzorg Zoekt
werk in de omgeving van Brussel 0/Ref 920157
Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne
Van Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u

Adverteren in WU
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!
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LIMBURG
MEI
22 HASSELT: VU-feest in Ontmoetingscentrum
St.Katarina. Menu van streel<gerechten aan 350 fr.
(aan tafel om 20u.30). Info: 011/23.70.36-7 (VUHasselt).

GESCHIEDENIS
VLAAMSE BEWEGING
TE HASSELT
Vlaamse Kring Hasselt organiseert i.s.m. de Federatie van Vlaamse Kringen - Rodenbactifonds
de vormingskursus Geschiedenis van de Vlaamse
Beweging.
De klemtoon in deze kursus ligt op tiet belang van
de Vlaamse Beweging voor de Vlaamse bew/ustwording en ontvoogdingsstrijd.
Deze kursus wordt begeleid door Frank Seberechts, historikus en direkteur van het Rodenbachfonds en gaat door in lokaal 8 (2de verdieping) van
het Kultureel Centrum, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt.
Alle geïnteresseerden worden venwacht op de
maandagen 10 en 24 mei en 7 en 21 juni 1993 om
19U.30. De sessies worden telkens rond 22u. afgesloten.
Wie aan deze vormingskursus wil deelnemen
stort de som van 800 frank op bankrekening 4532534101-66.
Telefonisch: 011/21.07.98 (voorzitter Vlaamse
Kring Hasselt: mevr. G. Van Hoof-Ledegen). Tussen 18 en 19u. zijn wij bereikbaar op 011/22.82.82
(Sekretariaat Vlaamse Kring Hasselt: R. Paque).

LIMBURGSE
STUDIENAMIDDAG
„VROUW EN WERK"
De kommissie Vrouwenarbeid van de GOM-Limburg organiseert op 25 mei e.k. een studienamiddag rond het tema Vrouw en Werl<. Deze studienamiddag zal plaats hebben in de Limburghal te Genk.
De kommissie Vrouwenarbeid stelt zich als doel
het stimuleren van méér en betere arbeidskansen
voor vrouwen in Limburg. Men stelt vast dat ondanks de sterke groei van de werkgelegenheid van
vrouwen in de periode 1988-1991 in Limburg, de
werkloosheid op een te hoog peil is gebleven. In
februari 1993 bedroeg de werkloosheidsgraad voor
vrouwen in Limburg 30% tegen 19,1 % voor Vlaanderen.
In het Toekomstkontrakt voor Limburg (19871997) wordt als objektief gesteld de Limburgse
vi/erkloosheid terug te brengen tot op het niveau van
de rest van Vlaanderen. De in dit verband te nemen
maatregelen dienen vooral betrekking te hebben op
vrouwen, wil men het gestelde ojektief halen.
De kommissie zal tijdens deze Vrouw- en Werkdag dan ook vooral de focus richten op nieuwe
aktievoorstellen, die de tewerkstellingskansen van
de Limburgse vrouwen kunnen verbeteren. Verder
zal er eveneens een evaluatie gebracht worden van
de werking gedurende de voorbije vijf jaar.
Belangrijk is dat alle betrokkenen in een vijftal
werkgroepen hun mening, ideeën en bemerkingen
bij de voorstellen van beleidsopties die dan zullen
geformuleerd worden, naar voor brengen. Gehoopt
wordt dat vanuit deze Vrouw- en Werkdag een
nieuwe dinamiek ontstaat om de problematiek van
de vrouwenwerkloosheid mee te helpen oplossen.
Info: 011/23.71.11.

DIENSTVERLENING BELASTINGEN '92
Gedeputeerde Jef Van Bree biedt naar jaarlijkse
gewoonte zijn goede diensten aan voor het invullen
van belastingsbrieven en het berekenen wat u aan
de fiskus zult moeten afdragen.
Deze dienstverlening gebeurt deskundig, gratis
en diskreet. Hierbij de plaatsen, dagen en uren waar
u terecht kunt.
Pelterke Overpelt-Centrum
Zaterdag 15 mei van 9 tot 12u. Zaterdag 22 mei
van 9 tot 12u. Woensdag 2 juni van 19 tot 22u.
Zaterdag 12 juni van 9 tot 12u. Zaterdag 19 juni van
14 tot 17u. Woensdag 30 juni van 19 tot 22u.
Parochiezaal Den Drossaerd Overpelt-LIndel
Woensdag 19 mei van 19 tot 22u. Woensdag 9
juni van 19 tot 22u. Woensdag 23 juni van 19 tot
22u.
Hamont bij mevr. Van Bree, Bosstraat 20
Zaterdag 29 mei van 9 tot 12u. Zaterdag 19 juni
van 9 tot 12u.
Neerpelt bij Gerard Schuurmans, gemeenteraadslid, Fabriekstraat 20
Woensdag 26 mei van 19 tot 22u. Woensdag 16
juni van 19 tot 22u.
Achel bij IVIathieu Huybers, Achel Statie 77
Zaterdag 5 juni van 9 tot 12u.

Schooltje Zavelstraat Overpelt-Fabrlek
Zaterdag 15 mei van 14 tot 17u. Zaterdag 22 mei
van 14 tot 17u. Zaterdag 5 juni van 14 tot 17u.
Zaterdag 12 juni van 14tot 17u. Zaterdag 26 juni van
9 tot 12u.
Parochiezaal Overpelt-Holheide
Zaterdag 29 mei van 14 tot 17u. Zaterdag 26 juni
van 14 tot 17u.
Lommei - Buurthuis De Hanekap, Hanekapstraat 16
Vrijdag 21 mei van 19 tot 22u. Vrijdag 18 juni van
19 tot 22u.
Lommei - Buurthuis De Kom, Koloniestraat 2
Dinsdag 18 mei van 19 tot 22u. Dinsdag 22 juni
van 19 tot 22u.
Bree - Cafe Cambrinus, Kloosterstraat 3
Dinsdag 25 mei van 19 tot 22u. Dinsdag 8 juni van
19 tot 22u.
Vergeet niet alle dokumenten en nuttige gegevens mee te brengen.
Wie meer info wenst: Gedeputeerde Jef Van
Bree, Zavelstraat 53, 3900 Overpelt, tel. 64.36.40 of
Provinciehuis Hasselt, tel. 23.70.31. En iedere
maandagavond van 19u.30 tot 22u. aan huis.

39

FRIEDA BREPOELS
NAAR HASSELT
Naar aanleiding van verschuivingen in het Limburgse politieke landschap vroeg VU-Limburg Frieda Brepoels, gedeputeerde voor Kultuur en Welzijn,
om in Hasselt de VU-rangen te komen versterken.
Het is de bedoeling om op deze manier het politieke
personeel geografisch zo efficiënt mogelijk te verspreiden, onder meer met het vooruitzicht op de
komende gemeenteraadsverkiezingen in 1994.
Frieda Brepoels is, na rijp beraad, met heel veel
entoesiasme op de uitdaging ingegaan. Frieda zal
ook werkelijk in Hasselt gaan wonen. De verhuis van
Bilzen naar Hasselt gaat over enkele weken al door.
,.Vermits ik ben opgegroeid in Eigenbilzen is het
voor mij een hele stap. Toch is Hasselt ook vertrouwd terrein geworden sinds ik in de Bestendige
Deputatie zetel", aldus Brepoels.
Voor VU-Hasselt betekent dit meteen een nieuwe
start. Ter venwelkoming van Frieda gaat op 22 mei
e.k. een heus VU-Hasselt-Feest door.
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BRABANT
MEI
'16 TIELT-WINGE: Ochtenwandeling in het Troostembergbos te Houwaart. Vertrek om 9u. aan de hut
van Troostemberg. Broodmaaltijd wordt voorzien.
Info: M. Bernar (016/53.54.67) of C. Costrop
(016/50.19.66). Org.: FW-Tielt-Winge.
29 BRUSSEL: Pinksterbarbecue in Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5.
Van 19 tot 22u. Na 22u.: bodega en dansgelegenheid. Kaarten: w k : 400 fr., kassa: 500 fr. Org.: VUBrussel.
JUNI
4 ZUUN: Gespreksavond over Ex-Joegoslavië In
zaal De Linde, Zuun-DIkke Linden. Gastspreker:
Frank Seberechts. Info en org;: Werkgroep De
Vrede-Zuun.
5 HEKELGEM: Brusseldag voor VU-leden van
Hekelgem-Essene. Vertrek om 9u. te Affligem. Met
o.m. bezoek Parlement, middagmaal in pari. restaurant, toeristische rondrit te Brussel, bezoek aan
geuzebrouwerij te Anderlecht. Terug rond 18u.30.

FIETS-MEE-DAG VANUIT KONTICH
VREDE-ZUUN OVER
JOEGOSLAVIË
Na een lange winterslaap stelt de Vrede-Zuun
zich weer aktief op. Dit jaar wil ze even anders rioen
dan in 't voorbije jaar. Naast de voorbereiding van
de Gordeltocht (kleine fietstochten met niet alleen
een sportief karakter maar ook een toeristisch), die
in samenwerking met de Vrede-Vlezenbeek zal
geschieden steeds op woensdag in de maanden juli
en augustus, zal de Vrede-Zuun dit jaar gespreksavonden inrichten die brandende tema's of aktualiteiten zullen aansnijden.

In het kader van de jaarlijkse Fietseling en naar
een idee van minister Johan Sauwens, wordt op
zondag 16 mei a.s. 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, Keizershoek 284 te Kontich nabij de El 9.
Vertrek en inschrijving: 200 km, vanaf 7u. tot 8u ;
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 verstkomende deelnemer. Volledig afgepijld en uiterst rustig
parkoers met weinig kasseistroken. Als de weergoden 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
Erwin
Brentjens,
03/457.72.40 (tussen 17u. en 18u.), Kapelstraat 40A
te 2550 Kontich.
Een inrichting van de Gemeentelijke Sportraad
Kontich en WTC Real Groeninghe.

Een eerste gespreksavond handelt over Ex-Joegoslavië en heeft plaats op vrijdag 4 juni a.s. in de
zaal in De Linde (in Zuun-DIkke Linden). De gastspreker is Frank Seberechts, direkteur van het FVKRodenbachfonds.
Joegoslavië, of beter ex-Joegoslavië, is een land
waar heden de taal van de wapens de menselijke
taal overheerst; een land waar het verleden zich
herhaalt en waar oude vetes, na lange onderdrukking, weer lot uiting komen tussen de vijf volkeren
die in dat gedeelte van Europa - de Balkan leven. Joegoslavië, een land dat bestond uit zes
republieken en waar drie godsdiensten (RoomsKatoliek, Ortodoks en Mohammedaanse) naast elkaar werden beleden.
Dit tema werd ook gekozen omdat sommigen bij
ons wel eens de vergelijking durven te maken met
wat er hier zou gebeuren indien het separatisme
werkelijkheid wordt.
In het najaar houdt de Vrede-Zuun een tweede
gespreksavond, dan rond het tema AIDS.
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MEI
13 MOL: Open arrondissementsraad met als gastspreker Oswald Van Ooteghem over zijn ervaringen
aan het Oostfront en de gevolgen hien/an. Zaal
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15. Om 20u.30.
15 BRASSCHAAT: Optreden van kabaretduo Kommil Foo met haar kabaret-story ,,Johnny Van Gips".
Om 20U.30 in de Ruiterhal, KC, Gemeentepark.
Tikkets: 200, 250 en 300 fr. Resen/atie: 651.91.23
(Herman Lauwers), 652.12 33 (Jan Verschooren).
Org.: VL 88-Brasschaat.
16 ANTWERPEN: Antwerpen Fieststad. Autoloze
zondagnamiddag. Afrpaak 13u.: VU-arr. Sekretariaat, Paleisstraat 133. We nemen deel onder het
motto ,,Wij blijven... fietsen!".
16 KONTICH: Fiets-mee-dag aan de Ronde van
Haspengouw. Afstand: 100 of 200 km. Deelname:
50 fr. Start en aankomst: Hondenschool Sloeber,
Keizershoek 284. 200 km: vanaf 7 tot 8u.; 100 km
van 7 tot lOu. Info: 03/457.72.50 (ts. 17 en 18u. Envin Brentjens).
16 BONHEIDEN: Busuitstap naar de Oostkantons
o.l.v. Walter Luyten. Deelname: 500 fr. Info en
inschrijvingen bij Mia Billiet (015/51.31.69). Org.:
VU-arr. Mechelen.
17 RIJMENAM: Open arr.raad met als gastspreker
Jaak Vandemeulebroucke. In Ontmoetingscentrum
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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).
26 BORNEM: Merkwaardige diavoorstelling door
eresenator Oswald Van Ooteghem over een „kruisvaart op de Russische meren, stromen en kanalen.
Met Russische muziek. Om 18u. in zaaltje van de
Bornemse Abdij. Inkom gratis.ledereen welkom.
Org.. VWG-Bornem.
29 BONHEIDEN: 12de Vlaams-nationaal tuinfeest
in de Krankhoeve. Met superbraadfeest van 18 tot
21 u. Org.: VU-arr. Mechelen en Vlaamse Vriendenkring Bonheiden-Rijmenam.
30 BONHEIDEN: Wandelzoektocht met vertrek om
14u. aan Krankhoeve. Bij terugkomst pannekoekenslag door VUJO-arr. Mechelen. Org.: Vlaamse
Vriendenkringen Bonheiden-Rijmenam.
JUNI
4 HEIST O/D BERG: Kaas- en Wijnavond in Kultureel Centrum Zwaneberg. Vanaf 20u. Deelname:
300 fr.p.p. Gastspreker is Bert Anciaux. Org.: VUGroot-Heist i.s.m. Groot-Putte.

UIT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
MEI
18 NINOVE: Jos Verdoodt spreekt over het archief
van het Vatikaan i.v.m. Daens. Orn 14u.30 in zaal
Berg en Dal, Brusselstraat 87. Org.: WVG-Ninove.
23 AALST: Spektakeldiner, met als animator Antoine Van der Heyden. In feestzaal 't Kapelleke,
Meuleschettestraat 34, van 11u.30 tot 15u. 500
fr.p.p. Org.: VU-Aalst/Hofstade/Erembodegemcentrum.
23 LEDE: Jaarlijks reisbezoek aan Gent. Eetmaal +
Leievaart: 800 fr. Met eigen wagen. Info: bij bestuursleden. Org.: VU-Lede.
JUNI
4 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, Wijn-, Bier- en
Maatjesavond. Vanaf 19u.30 in zaal Terbiest. Muziek door De Veske Voljeir. Org.: VU-Herzele-Zuid.

BOB VAN HOOLAND:
„GENT-SINT-PIETERS
EINDELIJK OP DREEF!

M

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van
vu-senator Bob Van Hooland blijkt dat de NMBS in
1992 in het arrondissement Gent-Eekio 1.792 miljoen fr. heeft besteed aan onderhouds- en nieuwbouwwerken, zowel gebouwen als infrastruktuur.
Onze senator die zich zorgen maakt over de
verloedering van Gent-St.-Pieters blijft er voor pleiten dat het openbaar vervoer in de hele regio
aangepast en gemoderniseerd wordt. Hij vergeet
daarbij het komfort van de reizigers en de veiligheid
aan de overwegen niet.
Volledigheidshalve geven wij hierbij de cijfers van
1992 en deze van 1993. Bedragen van werken die in
1992 werden uitgevoerd en van deze in 1993 (nog
zullen verwezenlijkt worden.

WERKEN 1992

WEST-VLAANDEREN
MEI
13 BRUGGE: Oude instrumenten, Vlaamse Volksmuziek en volksliederen met Roger Hessel. Om
20u. in De Gulden Spoor. Org. Informativa.
14 ZEDELGEM: Viering 10 jaar VU-Zedelgem
d.m.v. Milieuweek, van 14 t/m 18/5. Info bij VUZedelgem.
17 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u.: Katrien Seynaeve over „Zuid-Afrika en de apartheid". Org.:
VWG-lzegem.
22 DE PANNE: Herdenking oorlogsslachtoffers
(gefusilleerden van Abbeville), neerlegging bloemen, op het militaire kerkhof van De Panne. Om
15u.
23 WAKKEN: Met bus naar Abbeville. Vertrek om
7u. stipt op de Markt te Wakken. Om 11u. bezoek
aan het graf, daarna aan de kiosk. Terug in Wakken
om 17u. voor mis voor Joris Van Severen. Nadien
tentoonstelling en maaltijd. Reis: 600 fr. Info:
051/63.30.32. Org.: VU-Wakken en VU-Kortrijk.
26 IZEGEM: Afwerken van de merklap. Om 19u.30
in de Ommegangstraat 5. Org.: Vlanajo-West-Flandria.
29 BRUGGE: Teater De Honden in het zegekoor.
Om 20u. in KG De Dijk, Blankenbergsestraat 221.
Met inleiding door dom Eligius Deckkers.
30 BRUGGE: om 11u. op het Brugs kerkhof:
bloemenhulde aan het graf van Irma Laplasse.
Toespraak door Koen Baert. Herinneringswoord
door Karel van Isacker. Zang door het koor van
VWG.

1. onthaal reizigers: 118,6 mijoen
- Gent Sint-Pieters (bouw doorgang onder station)
- allerlei modernisering (Sint-Pieters, Gent-Dampoort, Deinze, De Pinte, Eke-Nazareth)
2. Verhoging van de kapaciteit
- Gent-Sint-Pieters aanleg gelijkgrondse vertakking (Snepbrug) om vertragingen te vermijden: 103
miljoen.
3. vermindering rittijden: De Pinte-Oudenaarde:
130 miljoen
4. elektrifikatie (traktieonderstation-Deinze: 11
miljoen
5. veiligheid van ovenwegen (Aalter + diverse):
145 miljoen
6. modernisering spoonwegknooppunt Gent: 168
miljoen
7. Haven van Gent: 37 miljoen
8. aanpassing grote assen: Landegem-Gent en
Brugge-Gent: 3de en 4de spoor: 174 miljoen
9. werkplaatsen: Sint-Pieters, Merelbeke (nieuwe
werkplaats). Gentbrugge: 166 miljoen
10. infrastruktuur allerlei: 37 miljoen
11. modernisering spoorassen en bijsporen: 225
miljoen
12. onderhoudskosten infrastaiktuur: 478 miljoen.
Totaal: 1.792 miljoen fr.

WERKEN 1993
1. onthaal reizigers: 144 miljoen
- Gent Sint-Pieters (onderdoorgang, parkeergebouw, loketten en inlichtingskantoren, informatie)

- De Pinte: aanleg van een fietsenstalling
- allerlei modernisering (Sint-Pieters, Landegem, Deinze).
2. verhoging van de kapaciteit (vertakking Sneppebrug): 93 miljoen
3. vermindering rittijden (De Pinte-Oudenaarde):
28 miljoen
4. elektrifikatie (traktieonderstation-Deinze): 30
miljoen
5. veiligheid aan ovenwegen (Aalter, Landegem):
179 miljoen
6. Sneppebrug knooppunt: 80 miljoen
7. Haven van Gent (renovatie, dienstgebouwen):
76 miljoen
8. aanpassing grote assen: Landegem-Gent,
Brugge-Gent: 3de en 4de spoor: 334 miljoen
9. Werkplaatsen: Sint-Pieters, Merelbeke (nieuwe
werkplaats) en Gentbrugge: 136 miljoen
10. infrastruktuur allerlei: 30 miljoen
11. modernisering spoorassen en bijsporen: 364
miljoen
12. onderhoudskosten infrastruktuur: 492 miljoen.
Totaal: 1.986 miljoen fr.
Bob Van Hooland: „Gent-Sint-Pieters komt eindelijk uit de verloedering! Het zal er binnen een
paar jaar uitzien zoals het past voor het grootste
reizigersstation in Vlaanderen. Dat zal het openbaar
vervoer in de hele regio ten goede komen, het
gebruik vna de achtergestelde Gentse Haven inbegrepen.
Voor deze haven trekt de NMBS ook heel wat uit,
nl. vooral voor de gebouwen."

MILIEUWEEK TE ZEDELGEM
Naar aanleiding van 10 jaar VU in de Zedelgemse
gemeenteraad op 17 mei a.s. organiseert VUZedelgem een eigen Milieuweek. 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 mesthoop leven".

PROGRAMMA
14 mei: VU-tentoonstelling. Terugblik op het
milieubeleid in Zedelgem door gemeenteraadslid
Eddy De Wispelaere.
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15 mei: Milieu-aktie.
16 mei Natuurwandeling in Merkemveld o.l.v. exVU-schepen Enk Vandenbussche.
17 mei: Historische wandeling in Vloethemveld
o.l.v. VU-sekretaris Géry Cappon.
18 mei: Bezoek aan het WKZ.

WIJ

13 MEI 1993
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WIJ (1)
De berichten over de overlopers zijn nauwelijks uitgedeind of er verschijnt een artikel
in WIJ, dat men als weekblad wil afschaften
om er een veertiendaags partijblad van te
maken De andersdenkende pers en door
anderen gesteunde pers staat met te spnngen om het Vlaams Nationaal gedachtengoed naar boven te schrijven, integendeel In
het nummer van 15 apnl zegt de voorzitter
Bert Anciaux ,,Als ik zware dossiers op tafel
smijt over milieu of ontwikkelingssamenwerking, staat er met een dikke chance een klem
artikeltje in de krant '
Een reden te meer om WIJa\s weekblad, zij
het in een soberder vorm, te behouden Het is
met onbelangrijk dat de belangrijke dossiers
en de partijstandpunten, onverbloemd en
zuiver naar buiten komen, met alleen bij de
leden maar ook bij het grote publiek, zij het
dan dat dat grote publiek met zo groot is als
men wel zou willen Ook de wekelijkse vermelding van de WIJ m het persoverzicht
draagt bij tot de verspreiding van het gedachtengoed, 50 keer per jaar
Waarom werd er zoveel aandacht besteed
aan de instandhouding van andere kranten,
zoals De Morgen en Het Volkf Waarom
werden er voor De Morgen zoveel financiële
middelen vergaard ' Waarom werden er zelfs
stortingen gedaan door mensen uit andere
partijen, ook uit de Volksunie"? Evengoed als
een socialistische, knstendemokratische en
liberale pers, is er een noodzaak aan een
Vlaams Nationale pers Eenvoudigweg, een
opimepers is een noodzaak in een vrij Vlaanderen met vrije mensen Ook WIJ heeft als
weekblad zijn taak te vervullen als opimepers
Het partijbestuur is als uitgever hiervoor verantwoordelijk Het IS de taak van het partijbestuur om er voor te zorgen dat de nodige
middelen ter beschikking zijn of gevonden
worden Anderzijds is het ook de plicht van
iedere rechtgeaard Vlaming en lezer op te
komen voor een Vlaams Nationaal blad
Voorzitter Bert Anciaux schreef in een suksesvolle „Ik blijf' -aktie „Blijft u ook, schrijf
mij dan ' Dit is een oproep om deel te nemen
aan de aktie „WIJ blijft' Wil je ook dat WIJ als
weekblad blijft, schrijf dan i
H.J. Ombelets, Herk-de-Stad

WIJ (2)
In De Standaard gelezen dat WIJ vanaf
september a s enkel nog om de veertien
dagen zou verschijnen en met meer als
magazine

WIJ - 13 MEI 1993

Ik ben bereid 2 000 fr abonnementsgeld
per jaar te betalen i p v nu 1 200 fr
Als het enigszins kan moet WIJ „ook blijven" Vraag eens aan uw abonnees of zij voor
15 juni een vrijwillige storting willen doen om
1993 aan te vullen, een bijdrage gaande van
500 tot minstens 1 000 fr
Vooruit, probeer het eens Blijven i
Carol Vandoorne,
gemeenteraadslid Veurne

WELK SEPARATISME?
De verdoken aanhangers van het separatisme van 1830 hebben miljoenen samengelegd om te tonen dat ze met weten waar hun

De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de scheurmand in, evenals
scheid- en smaadbrieven. Oe andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar is. De redaktie 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,
tenzi) de schrijver verzoekt
slechts de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzaketijk deze
van de redaktie.

kop staat Want, zij - beeld u in' - betoogden tegen het separatisme i Hun bedoeling
was te verhinderen dat de problemen, ontstaan in 1830, op vreedzame wijze zouden
opgelost worden Waren ze misschien kwaad
omdat de motor van de federale ovenwinmngen (Volksunie) vast besloten is alle kracht
verder te gebruiken om van de sfaaf Vlaanderen (ZIJ noemen dat liever gewest, ofschoon
volledig in tegenspraak met het woordgebruik voor federale staten) een mooie, demokratische samenleving te maken
Laat ons op zijn minst hopen dat de bekeerde leden van de Coudenberggroep aan
de alarmbel trekken Indien men met valse
argumenten blijft beweren dat de staat Vlaanderen (6 miljoen inwoners met eigen grondgebied) met zoveel rechten heeft als het
toevallig ontstane Groothertogdom Luksem-
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burg) dan zullen alle federalistische partijen
in Vlaanderen - ook in Brussel - hun
aanhangers op straat brengen Want zelfs de
SP, de CVP en schijnbaar zelfs de VLD
kunnen met blijven dulden dat geheime
krachten en zuilen blijven zweren bij 1830 en
het Vlaams onrecht ervan
F. Smit, Oostende

IN NAAM VAN
HET IMAGO.,.
We schreven VTB-VAB om onze venwondering te uiten in verband met het Engels
taalgebruik in haar toeristische publikaties
„Flanders Travel", „Eye-opener' -brochures , „Take-off"-avonturen en sportieve reizen
waren een aantal aangehaalde voorbeelden
VTB-VAB antwoordde dat onze bezwaren
haar venwonderden en dat het Engels er
kwam na onderzoek „Het zal sommigen
misschien spijten, maar blijkbaar scoort het
Engels bij jongeren beter", luidde het
Is dit de opvatting van een Vlaamsgezinde
vereniging die wil zorgen voor ,,een broodnodige verjonging van ons imago" Moet die
verjonging dan zo nodig in het Engels"?
Hadden haar stichters en onze voorgangers in de Vlaamse beweging zo geredeneerd, dan was Vlaanderen in naam van het
imago verfranst, want toen scoorde het Frans
beter
Deze opvatting - uitsluitend door kommerciele drijfveren gestuurd - veroorzaakt
grote schade aan het gemeenschappelijk
streven naar het behoud van een Nederlandstalige samenleving De eigen taal is de
basis van de eigen kuituur Blijkbaar doet
VTB-VAB mee aan de verangelsaksing en
ondergraaft op deze wijze de pogingen om
onszelf te blijven als volk in een groter wordend Europa
In naam van marktgegevens worden de
grondbeginselen van de Vlaamse Beweging
verloochend
We hennneren aan de slogan „Onverfranst, onverduitst " „Onverengelst"
Wat onderscheidt de VTB-VAB eigenlijk
nog van om het even welke andere reisorganisatie •?
Aan de Vlaamsgezinden om hierover na te
denken
Huguette De Bleecker-Ingelaere,
voorzitter F W

ADVERTENTIE

STAD IZEGEM
STEDELIJKE MUZIEKACADEMIE

DEZE WEEK IN
EEN DUBBELDIKKE

De betrekking van studiemeester-opvoeder, belast met administratieve
hulp, volledige betrekking (32 uren per week), is vacant aan de
stedelijke muziekacademie Izegem.

De gijzelaar spreekt

Uittreksel uit de aanwervingsvoonwaarden :
De kandidaten (minstens 21 jaar en hoogstens 45 jaar) moeten in het
bezit zijn van volgende bekwaamheidsbewijzen:
ofwel: a) houder van het diploma van onderwijzer, geaggregeerde van
het lager secundair ondenwijs of van geaggregeerde van het hoger
secundair ondenwijs
ofwel: b) houder van een diploma van hoger kunstonderwijs, van
sociaal adviseur, van maatschappelijk assistent, van kandidaat uitgereikt door een belgische universiteit
EN slagen in een bekwaamheidsexamen (niveau hoger secundair
onden/vijs) alsook over een kennis van dactylografie beschikken.
De aanvragen vergezeld van de nodige bewijsstukken (1. uittreksel uit
de geboorteakte, 2. bewijs van goed gedrag, zeden en burgerdeugd, 3.
militiegetuigschrift, voor de mannelijke kandidaten, 4. nationaliteitsbewijs, 5. afschriften van getuigschriften of van diploma's, 6. eventueel
attest voor voorkeurrecht) moeten bij een ter post aangetekend
schrijven ten laatste op 31 mei 1993 aan het College van Burgemeester
en Schepenen, Korenmarkt 10, 8870 Izegem, worden toegestuurd.

Harry Van Oen, mspekleur-generaal van de
strafinnchungen, was een dag lang de gijzelaar van
dne ontsnapte gangsters Een exclusief interview met
Hany Van Oers, en de kntiek op hel apparaat
Deze week in Knack.

Bij de Denen
Op 2 juni '92 wezen de Denen het verdrag van
Maastncht af Ondertussen trad in Kopenhagen een
nieuwe regenng aan en maken de Denen zich op
voor een tweede referendum Paul Goossens was
onder hen en brengt verslag uit, deze week in Knack.

Europa op oorlogsvoet
Het parlement van de Bosnische Serviërs wees het
VN vredesplan voor Bosnië af Hel diplomaüeke
anenaal om de brand te blussen is uitgeput Verslag
uit de Balkan en xhtergrond, deze week in Knack.

De volledige aanwervingsvoonwaarden kunnen bekomen worden in het
stadhuis van Izegem (bureau 7, tel.: 051/30.22.04).
De Stadssecretaris,
Daniel CHARLIER

De Burgemeester,
Willy VERLEDENS

ADVERTENTIE

STAD DIEST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
maakt bekend dat er binnen de voltijdse Openbare Bibliotheek van
Diest volgende betrekkingen vakant zijn:
-

1
1
1
2

funktie van bibliothecaris (voltijds).
funktie van bibliotheekassistent (deeltijds: 27 u/week).
funktie van bibliotheekassistent (halftijds: 19 u/week).
funkties van bibliotheekbedienden (halftijds: elk 19 u/week).

De aanwervingsvoorwaarden, alsmede het programma van de bekwaamheidsproef zijn te verkrijgen bij de stedelijke personeelsdienst,
stadhuis Diest, Grote Markt 1, alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor
bijkomende inlichtingen, tel. 013/31.21.21 (binnenpost 240).
De kandidatuurstellingen met vermelding van de funktie waarvoor men
solliciteert (bv. halftijds bibliotheekassistent), dienen per aangetekend
schrijven overgemaakt te worden voor woensdag 2 juni 1993 aan het
College van Burgemeester en Schepenen, stadhuis. Grote Markt 1 te
3290 Diest.

Gekke sandwiches
Met sandwiches kan u alle kranten op Een reeks
uitzinnige vondsten, van de sandwich van den Alben
tot de Zwalabio van Heiman Bmsselmans
Onnoemelijk lekker. Weekend Knack, deze week.

En verder
• Minister Phihppe Mourcaux stapt op • De
Verenigde Naties kunnen met op tegen bendes •
Sene reizen doet lijden • Voetbal Geert Biceckaert
over Antwerp en de Europacup 2-finale • Rijden op
nieuwe brandstoffen • Ekonomie het EMS en de
Bundesbank • Ponrei Carlo Ciampi • Handelingen
van de plechüge kommumkant • Cannes '93
interview met de Taviani-bnjers

3 MAGAZINES INI:
KNACK + WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK (64 pag.)
ELKEWOENSDAiP
TE KOOP

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

go(miOumtni 3798-s(l'uwmH!em

rechtover uitgang parking

ZitpIn.Ttscn tccstzanl voor 100 personen
Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale pn|zen - loeristenmenu 295 fr

't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
* dranken * restaurant
* snacks
• zaal voor 50 pers

AFSRANNING
In de Groene Poort
Dorp 3 1 , GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Pajottenland
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
en IJS
Terras, speeltuin, vergaderzaal
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

Banketbakkerij

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

— CambutMuQ —
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

.JIi/Wnffift_
Jë

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamlra stone grlli

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Planl( 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialtelten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Hostellerie

^tttm
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

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

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room
Een gastronomsich kompleks, gelegen op amper 15 min van de kust, stelt U een zee voor van kalmtge.
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek
WIJ bieden U
- 14 luxueuze holelkdmers 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 weeltends
"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13 8690 Alveringem

tel. 058/288 07 fax 058/289 381

