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ederale loyauteit is een zaak
waar wij als echte federalisten
vierkant achter staan. M a a r
de voorbije week heeft deze
mooie deugd een ferme k n a u w
gekregen en ons nogmaals geleerd dat de staatshervorming
zoals zij nu is voor verfijning
vatbaar is.

E r w^aren de Waalse autobusbestellingen en het gesjoemel met
de TGV-aanleg. In deze twee
dossiers staken de oude demonen van een achterhaald België/Belgique hun lelijke koppen
op. Telkens ging het om ingrepen
van verpolitiekte, lees verziekte,
instellingen die met overheidsgeld doen alsof het hun eigensteeigendom is.
Beweren dat de vuile streken
alléén Waalse politici kenmerken zou overdreven zijn, alhoewel men de indruk krijgt dat zij
schaamtelozer dan in Vlaanderen te w e r k gaan.
O n s is het echter te doen om
het definitief bannen van dergelijke praktijken. Politici moeten
nu eens eindelijk leren rechtuit
te handelen, zij moeten weten
dat er ooit een dag komt dat
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HST DUWT NMBS
DIEP IN HET ROOD
Uit een vertrouweLijk rapport blijkt dat èe NMBS zich
^
door de hoge <)neiheud^trein diep in de dchulden dteekt. Tegen
^
2010 zal de Spoorwegmaat()chappij tegen een HST-(ichuld BlK.
van 135 miljard frank aangapen. Die dchuld komt bovenop de bedtaande NMBS-iichuldvan 67,5 miljard frank.
Het HST-projekt kwam er nochtans paj in de definitieve
vorm na een politieke be^lu^ing. Verkeert technici zouden
de zaak andere aangepakt hebben.
E é n v a n de mooiste v o o r b e e l d e n v a n politiek b e d r i j v e n uit
h e t "Belgique a p a p a " v o r m t h e t
HST-dossier. Dankzij de hoge
snelheidstrein
zal
de
N M B S - s c h u l d t e g e n 2 0 1 0 135
miljard frank b e d r a g e n . P a s in
2 0 2 5 , en o p v o o r w a a r d e d a t de
r a m i n g e n v a n h e t aantal p a s sagiers
kloppen,
zal
de
H S T - s c h u l d afbetaald zijn. E e n
en a n d e r s t o n d te lezen in een
vertrouwelijk N M B S - r a p p o r t ,
d a t de Gazet van Antwerpen k o n
inkijken. Volgens b e s t u u r d e r s
van de spoorwegmaatschappij
is d e z e g r o t e s c h u l d te wijten
a a n de politici. D i e w i s t e n m a a r
al te g o e d d a t h e t r e n d e m e n t v a n
de H S T - i n f r a s t r u k t u u r ten oos-

h u n gefoefel het licht ziet. Dergelijke praktijken k u n n e n de afkeer voor politiek alleen maar
vergroten en formaties die het
met de demokratie niet n a u w nemen voedsel geven om de publieke opinie te bespelen.
N u beweren, zoals H e r m a n De
Croo deze week in Het Volk doet,
dat de luchtvaart (dus ook Sabena) boven haar stand vliegt is
schaamteloos bekennen dat jarenlang overheidsgeld onterecht
in een bodemloze p u t werd gestopt.
O p vraag van wie ? O p aanraden
van w i e ? M e t de goedkeuring
van wie ? Dat weet D e Croo beter dan wie o o k !
Is het niet een beetje cynisch dat
de gewezen minister van Verkeer een Raar) fan Wijzen voor de
gezondmaking van de luchtvaart
voorzit en jarenlang mee overheidssteun heeft bepleit? Zegt
D e Croo niet zelf dat Air France,
Iberia en Sabena op 3 jaar tijd samen 90 miljard fr. overheidsgeld
hebben g e k r e g e n ? En dat bedrijven die met staatssteun overleven gedoemd zijn om te verdwijnen ?
Kunnen politici die vandaag zo
praten en morgen ziu nog op

ten en t e n n o o r d e n v a n B r u s sel laag \vas, en het financiële
risiko g r o o t . D a a r o m h a d de
N M B S in e e r s t e instantie g e k o zen v o o r een h o g e snelheidslijn
t u s s e n de F r a n s e g r e n s en B r u s sel, •waar de lijn zeer r e n d a b e l
zou zijn. M a a r o n d e r W a a l s e
en v o o r a l L u i k s e d r u k besloot
de t o e n m a l i g e V e r k e e r s m i n i s t e r
Dehaene om gelijktijdig S S T - i n f r a s t r u k t u u r te b o u w e n t u s s e n
Brussel en de D u i t s e g r e n s . D e
L u i k s e P S k r e e g h e t v o o r elk a a r d a t d e nieu-we lijn B r u s sel-Luik sneller g e b o u w d w o r d t
d a n n o d i g en wijs. E r g a a n n u
s t e m m e n o p om de w e r k e n te
v e r t r a g e n of e n k e l e j a r e n uit té
stellen.

enige vorm van geloofwaardigheid rekenen ?
Een ander voorbeeld.
N a een moordend weekeinde op
de weg vragen C V P en S P terecht de snelle invoering van een
rijbewijs-met-punten, maar ondertussen is de beslissing om dat
te doen reeds 3 jaar oud ! Is het
tendensieus te schrijven dat ,,de
lakse houding van de overheid
verantwoordelijk is voor de verkeersdoden"? (Leo Marynissen

in Het Volk)
Wij kunnen deze klaagzang nog
aanvullen met nog lopende dossiers als KS, sommige legeraankopen, gebrek aan een degelijk
justitiebeleid, onvoldoende zorg
bij het innen van belastingen...
En wat te zeggen van de moeilijke verhouding tussen belangengroepen en politiek ?
Is het niet
angstaanjagend
ACW-voorzitter
Theo
Rombouts te horen verklaren dat ,,de
onafhankelijke politicus niet bestaat"? Terwijl het mooie van
een politicus precies zijn onafhankelijkheid is!
D e ongebondenheid van de
Volksunie en haar verkozenen is
steeds een aantrekkelijke troef
geweest, maar tevens
haar

„zwakte".
Belangengroepen
schenken partijen
regelmarig
,,return". Een
onafhankelijke
partij moet daar niet op rekenen,
haar militanten vallen niet in de
prijzen, zij ziet veel kado's aan
zich voorbij gaan. M a a r voor ons
niet gelaten, het is de Volksunie
om andere dingen — een goed
beleid - te doen.
D e demokratische Vlaams-nationalisten hebben ook nu weer
niet de gemakkelijkste weg gekozen. N u de staatsvormende
krachtlijnen {Wachteheke) aangevuld werden met maatschappelijke besluiten {Leuven) w o r d t het
zaak om deze boodschap naar de
bevolking te brengen. In Kamer,
Senaat, Vlaamse Raad moet de
vertaling van deze beslissingen
gehoord worden. O o k naar de
gemeenteraden, de kleinste kring
van onze demokratie, toe moeten de mooie beginselen gestalte
krijgen. M a a r bovenal is het de
opdracht van de Volksunie een
partij te zijn die geloofwaardig
is, met vertegenwoordigers die
het p r o g r a m m a in woord en in
daad belichamen: federaal loyaal en sociaal rechtvaardig, maar
allesbehalve naïef.
Maurits Van Liedekerke
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• Boerenbond-Europarlementslid PoiMarck heeft zijn
lidkaart van de K W B teruggestuurd. Deze kristeKjke
werkliedenbond had zich
voorstander verklaard van
het Mestaktieplan.
• Het eetmaal dat de Rwandese katoheke president/fobyanmana met koning Albert II in het gezelschap van
Dehaene en Delcroix nuttigde, heeft de Rwandese leider geen windeieren gelegd.
België zal 300 para's sturen in het kader van een
2.000 man sterke VN-vredesmacht. Verleden v/eek
was Habyarimana er door
VU-senator Kuijpers van
beschuldigd mee verantwoordelijk te zijn voor
schendingen van de mensenrechten in zijn land.
• Het aantal strafbare feiten in de Brusselse metro
daalde de eerste 8 maanden
van dit jaar met bijna 10%.
De
vervoersmaatschappij
MIVB wijt deze dalende kriminaliteit aan de 90 man
sterke
intergemeentelijke
metrobrigrade die twee jaar
geleden opgericht werd.
• Leden van de beruchte
Servische
Tijger-militie
ranselden in het door Serven uit de Krajina bezette
Oost-Slavonië in Kroatië
drie Belgische blauwhelmen
af
• Minister van Binnenlandse Zaken Tobback wil
800 ekstra politiemannen
aanwerven.
• De gewezen Italiaanse
premier Giului AndreotUw^ri
benoemd tot hoofdredakteur van het konservatieve
katolieke weekblad 30 Giorni
(30 dagen). Tegen de 74-jarige Andreotti loopt een onderzoek over zijn banden
met de mafia en zijn betrokkenheid bij de moord
op een joernalist. Zijn parlementaire onschendbaarheid
is opgeheven. De redaktie
van 30 Giorni is ervan overtuigd dat alle aeuitijgingen
tegen de oud-premier ongegrond zijn.
• D e Noorse uitgever die
De Duiveléverzen van Salman
Rmhdu uitbracht, is voor zijn
huis neergeschoten.
Hij
kreeg drie kogels in de rug
maar verkeert niet in stervensgevaar. Sedert het boek
van de persen rolde, werden reeds twee vertalers het
slachtoffer van een aanslag.
• Minister Kelchtcrmané zal
vanaf volgend jaar enkel nog
bouwvergunningen afleveren voor gezinsbedrijven in
de veeteelt. Dat zijn volgens
de CVP-minister bedrijven
met maksim um 1.800 varkens, 60.000 kippen en een
beperkt aantal runderen.
• Jaojue^ Delor^ ziet het
einde van de tunnel in 1996.
In dat jaar acht hij een eko-"
nomische groei van drie procent in de E G mogehjk. Mits
bepaalde voorwaarden voldaan zijn, of wat dacht U ?

Vlaams-onvr'iendelijkheid van de
EG. Aan de ingang en binnen
In een open brief aan de in het nieuwe gebouw voor het
Vlaamse premier Van den Brande Europarlement in Brussel is al(CVP) en de voorzitter van les uitsluitend in het Frans gede Vlaamse Raad Van Velthofen steld, stelde hij vast. Wie het Eu(SP) waarschuwt Europarle- roparlement in Brussel bezoekt (en
mentslid
VandemeuUbroucke dat zijn heel wat gewone burgers),
(VU) voor de invoering van bevindt zich in de francité, schrijft
het aktief en passief stemrecht Vandemeulebroucke. Hij heeft
voor Europeanen bij de ko- over deze -wantoestand een
mende Euroverkiezingen. De ruime briefwisseling met verRaad van Ministers van de EG scheidene voorzittters van het
kwam immers tot een akkoord Europees Parlement. Er is niets
over het uitvaardigen van een van terecht gekomen. Men lacht de
richtlijn dienaangciande. Het terechte ongerustheid van de Vlakomt er in hoofdzaak op neer mingen over de inplanting van Eudat elke EG-onderdaan zich in ropa in Brussel eenvoudig weg,
Vandemeulezijn verblijfplaats verkiesbaar konstateert
kan stellen en er aan de verkie- broucke bitter. Vandaag en gisteren was het Europarlement
zingen kan deelnemen.
opnieuw in vergadering in
De VU heeft steeds gesteld dat wie Brussel. Vandemeulebroucke
hier stemrecht wil en zich verkies- riep Van den Brande en Van
baar wil stellen op z'n minst de taal Velthoven op om er de Vlaamse
van het land moet kennen en er be- gemeenschap
nadrukkelijk
lajtingen betalen, schrijft Vande- aanwezig te laten zijn.
meulebroucke. Het Europarlementslid wijst op de gevaDe nieuwe eredoktor van de Vrije Universiteit Brussel laat fier zijn
ren die dergelijk ongelimiteerd
attributen bewonderen. ANC-leider Nebon Mandela werd samen
stemrecht oplevert voor Brusmet de Zuidafrikaanse president FW De Klerk geëerd met de titel
sel en Vlaams-Brabant. VandeTegen
de
gemeenteraadsverdoctor honori) causa. De Klerk liet de eretekens in otitvangst nemen
meulebroucke vraagt zich af of
het wel verstandig is de EG-in- kiezingen van 1994 -willen door de Zuidafrikaanse ambassadeur in ons land.
gezetenen dit aktief en pas- Charta '91 en Hand in Hand
sief stemrecht te verlenen zon- een cordon sanitaire rond het
der tegenprestatie van hen. De Vlaams Blok leggen. Ze roepen
voorzitter van de Regenboog- de huidige en kandidaat-man- ^vijze bestreden -worden. Hier- liet van de grote ideologieën,
fraktie in het Europees Parle- datarissen op om een verkla- bij doet men er goed aan eens een vervagend normbesef,...
ment geeft het voorbeeld van ring te ondertekenen -waarin te kijken waarom het Vlaams
Luxemburg en Denemarken, ze afzien van samenwerking Blok sukses kent in zulke brede Dat is de voedingsbodem van
twee lidstaten die wél een uit- met het Vlaams Blok. Hand lagen (plusminus 10%) van de het Vlaams Blok. Om het onzonderingspositie in de E G ver- in Hand plant ook de instal- bevolking. Die mensen kiezen kruid dat op die bodem tiert
kregen. Hij dringt er bij Van latie van "snuffelpalen" in de niet voor het Vlaams Blok om- te -wieden, is geen schutkring
den Brande en Van Velthoven gemeenten, die racistische pro- dat ze racist zijn, maar omdat nodig.
op aan om het dekreet Suyker- paganda in verkiezingspropa- die partij (als eerste en vaak
buyk-Van Vaerenbergh vooruit ganda moeten opsporen.
enige) inspeelt op zaken die
te duwen.
Wanneer zullen de Vlamingen hen verontrusten. Wanneer zal
Het Europarlementslid bekijkt eens op een vol-wassen -wijze men eens durven toegeven dat
de kwestie ook vanuit een bre- leren omgaan met ons "bruin het Vlaams Blok groot ge-worder perspektief: het is een fun- Blok"? Het is niet door een den is omdat het a b eerste een
damentele
beschavingsvraag schutkring rond het Vlciams aantal misgroeiingen in onze
van vandaag, of een gemeen- Blok aan te leggen dat men samenleving zag, ze in de verf
schap zich kan veroorloven om het verschijnsel aan banden zal zette, en er, overigens meestal ACW-voorzitter Theo Rombouts
een getto op zijn grondgebied kunnen leggen. Integendeel: de af te keuren oplossingen voor heeft eventjes de puntjes op de
i van de CVP gezet. Al die uitte organiseren. Hij stelt dat de stigmatisering van de Blokkers tracht te geven.
Europese kolonie in Brussel en zal hen weerbaarder en mili- Sommige van die zaken die latingen van de nieu-we voorzitde rand helemaal geen blijk ge- tanter maken, en hen sterken in de mensen verontrusten zijn ter Van Hecke over een Vlaamse
geven heeft zich te willen inte- het gelijk van hun overtuiging. duidelijk aan-wijsbaar: een ge- kristendemokratische partij die
greren in de Vlaamse Gemeen- De VU'ers zijn zelf lang genoeg voel van toegenomen onveihg- zich onafhankelijker gaat opstellen van haar standen, zinschap : De separate kluhjes, het het zwarte schaap ge-weesjt, het is
h ^ d en kriminaliteit, vaak ge- nen Rombouts namelijk niet.
gesloten sociaal elitair leven, hun in belangrijke mate dank zij die
paard gaand met een zichtbare En nu het stof over het konaparte winkeL, sport- en jeugd- stigmatizering dat de demokraen schijnbaar onkontroleerbare flikt Boerenbond-CVP, waarbij
tische
Vlaamsnationalisten
zo'n
kluhs, hun eigen jeugdkampen,
aparte kinderkribben en Euroscho- trou-w en overtuigd militanten- toevloed van migranten in be- de laatste -weigerde de diktaten
paalde -wijken, sociale verdrin- van de eerste over het Mestlen: het gaat allemaal een andere kader wisten op te bou^ven.
ging, kansarmoede. Sommige aktieplan te volgen, wat ga^n
richting uit.
Het Vlaams Blok en de racis- zaken zijn moeilijker te peilen: liggen is, beseft Rombouts dat
tische ideeën die -deze partij een degout van de traditionele het Van Hecke en die nieuwo.m. in haar zeventig punten- politiek, de institutionele kom- lichters wel eens menens zou
programma heet te versprei- pleksiteit van ons land, een ge- kunnen zijn.
den, moeten op een andere brek aan houvast door het failVandaar de toespraak waarin
hij de zaken eens in z'n juist
kader zette. Dat kader ziet er
als volgt uit: het A C W blijft de
En men moet VandemeuleCVP steunen, op voorwaarde
broucke niet komen wijsmaken
dat die partij de beweging erdat deze mensen hier slechts
kent als haar belangrijkste
tijdelijk verblijven: Wie benoemd
partner. De CVP mag wel haar
u) in de EG tegen een vergoeding
eigen gedacht zeggen, maar pas
die twee, drie, tot vier keer hoger
nadat ze naar het A C W geluisLS dan wat men in eigen land kan
terd heeft en reke?ning houdt
verdienen, zie ik niet gemakkelijk
met het ACW-standpunt. Het
naar eigen land terugkeren. Velen
kan voor het A C W nl. niet dat
zijn hier reeds twintig jaar geveshaar parlementairen en ministigd. "Ontheemd" zijn ze slechts
ters in de CVP "tweederangsin d emate dat ze zelfs na twinpolitici" zijn.
tig jaar verblijf hier nog een ontHeel de retoriek over zuilen,
heemdingstoelage van 16% op hun
belangen- en drukkingsgroebruto-wedde en per jaar een aanpen die de politici zeggen -wat
tal gratis vliegtuigtickets naar hun
ze moeten denken, zeggen,
land van herkomst krijgen, maar
doen en stemmen, is aan Romdaar blijft het bij.
bouts niet besteed. "De onTerecht wijst
Vandemeuleafhankelijke politikus bestaat
broucke erop dat we anderniet", weet Rombouts. De
zijds voor een integratiemodel
ACW-voorzitter, die gans z'n
voor de migranten pleiten dat
leven ingebed heeft in de krisuiteindelijk, soms na een paar
telijke zuil, gelooft wjiarschijngeneraties, toch zal leiden tot
lijk ook nog wat hij zegt. Kan
assimilatie.
hij anders? Hij heeft -wellicht
nooit met onafhankelijke poliDe hormonenbestrijder wijst in
tici gepraat.
z'n open brief tenslotte op de
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VLAMINGEN
IN DE WERELD
Vlamingen
in de wereld
(VIW), een organisatie die
praktische zaken, msiar bievoorbeeld ook kulturele kwesties, voor Vlamingen in het buitenland oplost, bestaat 30 jaar.
De vereniging bundelt iedereen
die zich op een of andere manier Vlaming voelt, waar ook
ter wereld. De vereniging beschikt reeds over 15.000 adressen van Vlamingen verspreid in
de wereld. Zij noemt zichzelf
neutraal en pluralistisch.
V I W heeft een drievoudige opdracht : diehstbetoon voor Vlamingen in het buitenland en
ook voor Vlamingen die daarheen willen, inventarisatie van
de Vlamingen in het buitenland, imagovorming van Vlaanderen in de wereld.
De aangesloten leden worden
van het Vlaamse reilen en zeilen op de hoogte gehouden
d.m.v. een tijdschrift. Daarnaast is er nog Radio Vlaanderen Internationaal, dat met een
minimum aan middelen toch
zowat de hele aardbol weet te
bestrijken en voor de 'buitenlanders' een uitstekend kontaktpunt vormt met hun bakermat.

29 DODEN
Verleden weekend vloeide er
weer heel wat bloed op onze
wegen. 29 mensen lieten het leven. H e t wordt een eentonig
verhaal. Alaar het hoge aantal verkeersdoden blijft een
schande voor ons land. Om aan
deze wekelijkse dodendans een
einde te maken volstaat het niet
een rijbewijs met strafpunten
in te voeren, of om jongeren
tijdens het weekend te verbieden met de auto te rijden, of
om de alkohollimiet verder te
verlagen, of om meer alkoholkontroles uit te oefenen, of om
onbemande kamera's te installeren,... Naast deze en andere
mogelijkheden dient er vooral
gewerkt te worden aan een
mentaliteitswijziging.
CVP en S P drongten n.a.v. de
29 4oden aan op de snelle invoering van het rijbewijs met
strafpunten. D e wettelijke basis voor deze hervorming werd
al gelegd in 1990. H e t is nog
steeds •wachten op uitvoeringsbesluiten. Hebben we ons al
die jaren vergist, en zitten CVP
en S P sedert 1990 misschien in
de oppositie ?

OPEN
UNIVERSITEIT

De Nederlandse Open Universiteit zegt de samienwerking
Tijdens een akademische zit- met Vlaanderen op. Volgens
ting, gehouden ter ere van het O U komt Vlaanderen niet met
jarige VIW, stelde minis- voldoende geld over de brug.
ter-president Van den Brande Bovendien blijft onze gemeendat Vlaanderen bekwaam is om schap aarzelen om de samenzelf deel te nemen aan het in- werking met en de kofinancieternationaal verkeer. Hij be- ring van de O U via een denadrukte tevens dat Vlaande- kreet te regelen. Zo berichtte
ren tegen 2002 tot de uitblin- De Standaard.
kers op internationaal niveau Verleden jaar trok O U al eens
moet behoren. D e Vlamingen aan de alarmbel. Minister van
die over de wereld zijn ver- Onderwijs Vandenboddche kon
spreid, noemde hij "informele het geschel toen nog stopzetambassadeurs".
ten door een beleidsplan voor

het Open Hoger Onderwijs
beloven en meer geld in \
vooruitzicht te stellen. In 1
Vlaamse
onderwijsbegroti
'93 staat 20 miljoen meer inj
schreven voor de studiecentia
van de O U aan de Vlaamse
universiteiten. Maar van een
rechtstreekse medefinanciering
is nog steeds geen sprake. En
evenmin van een beleidsplan.
Volgens D e Standaar is het feit
dat de Vlaamse universiteiten,
op de Universiteit Antwerpen
en de R U Gent na, de O U
eerder als een konkurrent beschouwen die klein gehouden
moet worden, daar niet vreemd
aan.

OOK
Onder dit welluidend letterwoord vormen de traditionele
en de nieu-we ouderenorganizaties front. Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden
( V W G ) , de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
(KBG), de Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen
(CRM), de Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden (VFSG), de Liberale
Bonden van Gepensioneerden
(LBG), de Neutrale Landsbond Derde Leeftijd, het Verbond voor Senioren en een aantal minder gestruktureerde initiatieven voor gepensioneerden
als de Grijze Panters, het Seniorenplatform, Senioren in Be•weging, de Seniorenbeweging
etc. sluiten de handen in elkaar om samen sterker te staan.
Ze vormen het Ouderenoverlegkomitee ( O O K ) .

De eljde edit'u van de Trein- Tram- Biuidag kende minder dakjes dan
de vorige uitgave. De NMBS telde een dikke zMtigduizend
TTB-reizigerd. Vorig jaar werd de kaap van 80.000 overdchreden. Vooral de
jeugdbewegingen maakten gretig gebruik van de goedkopere ticketd
voor het openbaar vervoer. (Leed in deze rubriek ook: "Sauwend dtelt
autoloze zondag 'm vooruitzicht")

ARBEIDSDUURVERKORTING

Volgens een peiling in opdracht
van De Morgen is een meerderheid van de Vlaamse werknemers bereid om in te leveren op
het loon en de arbeidsuren op
Bi; de belangenverenigingen voorwaarde dat er nieu\ve arvoor ouderen werd er nogal wat beidsplaatsen komen. Iets mingetwist tussen de "traditione- der dan 20% wil dat zeker, meer
len ", die de anderen niet "repre- dan 40% "waarschijnlijk -wel".
sentatief vonden, en de "nieu- Elen 20% is niet bereid minwen", die de anderen "verstard" der uren te werken aan minder
vonden. Komt 't verstand toch loon. Bijna 70% zegt ja als het
met de jaren ?
principe "minder werk, minder

loon" wordt gekoppeld aan het
vermijden van ontslagen in het
eigen bedrijf.
Het zijn prettige vaststellingen
voor de VU, die op haar kongres
in Leuven arbeidsduurverkorting mét loonverlies als een mogelijkheid beschouwde om wat
te doen aan de hoge werkloosheidscijfers. Z o zie je maar dat
niet elke opiniepeiling negatief
hoeft te zijn...

SAUWENS STELT AUTOLOZE ZONDAG IN VOORUITZICHT
*
<
j
I
^

O p een perskonferentie naar
aanleiding van de elfde
Treui'Tram-Bué-óag die zondag jl. plaatsvond, lichtte de
Vlaamse Verkeersminister Jo~
ban Sauwend de voornaamste
posten toe uit de ontw^erp-begroting '94 voor gemeen- schappelijk vervoer.

Hij stelde er voor 1994 een
V autoloze zondag (waarschijnlijk op vrijwillige basis) in
' het vooi-uitzicht. De TTB-dag
kende verleden zondag minder sukses dan vorig jaar, toen
nog 80.000 mensen van de
^ vervoersvoordelen genoten.
^ De N M B S telde dit jaar
. 68.000 TTB-tickets.
-' De meest in het oog sprin^ gende cijfers uit de ontwerp-begroting '94 betreffen
0 de dotaties voor de uitbating
^ en de nieuwe projekten van de
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, en de dotatie voor
^^ investeringen. Sinds de start
1 van De Lijn is de dotatie
^ geëvolueerd van 7,86 miljard
^ in 1991 naar 9,39 miljard in
; 1994.
^^ D e Lijn krijgt voor 1994 een
'^ toelage van 100 miljoen frank

om nieuwe projekten voor gemeenschappelijk vervoer op
te starten en reeds bestaande
projekten verder af te werken.
Deze laatste projekten zijn
een projekt voor het stadsvervoer in Brugge, enkele alternatieve vervoersjstemen zoals de Belbus in de Westhoek en Zuid-Limburg, en de
"evenementenbussen" (bvb.
Gentse Feesten en Beiaardbus). In 1994 worden o.m.
nieuwe projekten opgestart
voor het stadsvervoer in Mechelen en Leuven.
De belangrijkste blikvangers
uit
het
investeringsprogramma 1994 vormen de Premetro van Antwerpen, waar
het de bedoeling is in de loop
van 1995 de ondergrondse
verbindingsas van Hjn 3 te
verwezenlijken. Verder wordt
er te Gent aandacht besteed
aan de investeringswerken
om tramlijn 1 richting Zwijnaarde te verlengen en het
Hendrikaplein heraan te leggen.
Voor de doortrekking van de
kusttraralijn v a n ' D e Panne
naar Adinkerke worden de
budgetten ^'oorzlen voor de

onteigeningen en de eerste
uitvoeringsfaze.
In 1994 wordt eveneens voorzien in de aankoop van 20 lagevloerbussen voor Antwerpen, 19 lagevloerbussen voor
Gent. De Lijn werkt momentee! eveneens aan een lastenboek waardoor in 1994 de
eerste aankoop van lagevloertrams kan starten. E r werd
beslist tweejaai-lijks 18 zulke
trams aan te kopen.

AUTO-ARME ZONDAG?
Sauwens verschafte tenslotte
toelichting bij zijn plannen om
een autoloze zondag te organizeren. De VU-minister lanceerde de idee op de TTB-dag
van 1992. D e voorbereiding
van zo'n autoloze zondag
vergt heel wat werk. Men
stelde vast dat een autoloze
zondag in Vlaanderen alleen
heel wat praktische moeilijkheden schept. Sauwens liet
zijn voorstel daarom inschrijven op de agenda van de
Interministeriële Konferentie
voor Verkeer en Infrastruktuur.
Een werkgroep van deze
Konferentie maakt momen-

teel een inventaris op van mogelijke problemen bij de organizatie van een autoloze zondag. Sauwens vermoedt dat
een verplichte autoloze zondag organizeren in het najaar van 1994 wellicht moeilijk wordt.
Om uiteenlopende redenen
reageerden de Federatie van
de Autokonstrukteurs Febiac,
de VTB-VAB, de Bond van
Trein-, Tram- en Busgebruikers, en SAV, een beroepsvereniging van transporteurs
afwijzend op de plannen van
Sauwens.
Deze organizaties waren om
een reaktie gevraagd door de
krant Het Volk. O p zijn perskonferentie zelf had Sauwens
verklaard dat er geen negatieve reakties gekomen waren
van belangenorganizaties op
zijn plan, dat toch ai van 1992
dateert.
's Anderendaags presteerde
Het Volk het dan in een editoriaal te schrijven dat de
VU-minlster zijn plannen
voor de autoloze zondag zo
dtunteüg presenteerde, „dat hij
nu niet t'erlhuud moet zijn ot'er ?e
golf i>an tmdtuitbare kritiek die op

hem afkomt". H e t Volk houdt
er vreemde vormen van verslaggeving op na...
Verzet tegen de autoloze zondag komt er ook van de
Waalse toeristische sektor. In
Wallonië kampen heel w a t
toeristische trekpleisters immers met een gebrekkige bereikbaarheid door het openbaar vervoer.
Bij Veilig Verkeer Vlaanderen
juicht men het initiatief van
de VU-minister dan weer toe.
Ook voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat een autoloze zondag zinvol kan zijn.
De publieke opinie in Vlaanderen zou er volgens enquêtes
ook positief tegenover staan.
Wanneer de verplichte autoloze zondag in 1994 nog niet
zou kunnen, -wil Sauwens in
ieder geval doorgaan met de
organizatie van een vrijwillige
autoloze zondag, desnoods alleen in Vlaanderen. D e autoloze zondag wordt dan een
auto-arme zondag. In 1994
wordt dit naar alle waarschijnlijkheid de derde zondag van oktober.

(Pdj)
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De Standaard
„Ik ben ervan overtuigd dat
men in zijn leven iets moet
trachten te realiseren. Dat men
een jiantal zaken op poten moet
zetten. En Uc doe dat ook."
Etlenne Van
11 oktober.

Vaerenbergh.

„De Waalse openbéire busmeiatschappij SRWT -de tegenhanger van de Vlaamse Lijn- wou
280 bussen bestellen bij de
Vlaamse firma Van Hooi. Dit
bedrijf bood de beste koop. De
gepolitiseerde raad van bestuur
van de SRWT vertrouwde deze
bestelling van twee miljard
frank evenwel toe aan een
Waals bedrijfje. Dat heeft een
kapitaal van twintig miljoen, telt
een tiental werknemers en
bouwde nog nooit een bus. Dat
bedrijfje zal duurdere Franse
bussen invoeren, deze misschien van een eigen labeltje
voorzien, en in ruil daarvoor
mag de hoofdaandeelhouder
van
dit bedrijfje,
Cockerill-Sambre, staal leveren aan
degene die de bestelling van de
bussen werkelijk in de wacht
sleepte : het Franse bedrijf Renault.
Het is niet de eerste keer dat
politiek Wallonië overheidsgeld
dat grotendeels uit de federale
schatkist komt, misbruikt om
eigen bedrijven te bevoordelen
en Vlciamse bedrijven te benadelen. (...)
Nogal wat Franstalige en
Waalse politici doen vciak alsof
zij de enigen zijn die de Belgische vlcig nog hoog w^illen houden. Dat geldt blijkbaar niet als
ze er geen voordeel bij hebben.

Als ze dit gedrag handhaven,
ligt het voor de hand dat die
vlag dreigt te scheuren."
Guy Tegenbos. 7 oktober.
,,Kan de Boerenbond het zich
veroorloven de vertrouwensrelatie met de CVP meteen en
totaal op te blazen ? De Boerenbond oordeelde van niet. Men
verwacht daar veel meer heil
van de positie van de verongelijkte, degene die vertroosting
en dus kompensatie nodig heeft.
Het ziet er naar uit dat de
CVP daar oren naar heeft. De
Boerenbond stelde zich de afgelopen weken soms onhandig,
soms wat autoritair zelfverzekerd op, doordrongen van het
eigen belang en nog in de traditie van weleer. Het werkte de
gebeurtenissen van de jongste
weken in de hand. Maar hoe
onafhankelijk de huidige leiding
van de CVP ook wil varen, ze
beseft dat het -weinig wenselijk
is om haar traditioneel landbouwerspubliek tegen zich in het
harnas te jagen."
D i r k Achten. 5 oktober.

GAZET VAN ANTWERPEN
,,In het kader van de Frankfurter Buchmesse presenteren
Vlaanderen en Nederland zich
voor het eerst als één taalgebied
aan een enorm intemationcial
forum. (...)
Het gezamenlijk Vlaams-Nederlandse optreden op de Buchmesse geldt als een belangrijke
'testcase' voor verdere culturele
samen-werking 'op het terrein'.
Maar of dit optreden werkelijk
de politieke wil bewijst van de

Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap om als een geheel
naar buiten te komen, zoals minister Weckx in zijn toespraak
stelde, valt nog te bezien. De
recente schrapping door de Nederlandse regering van het plan
om in Brussel met een Nederlands-Vlaams centrum te beginnen, is in elk geval geen goed teken. Hopelijk komt tegen deze
beslissing eenzelfde massale reactie als destijds tegen het voornemen om het Buchmesse-project te schrappen. Zo'n Nederlands cultureel centrum in de
hoofdstad van Europa zou een
diepte-investering betekenen op
langere termijn dan de mooie
maar tijdelijke explosie in
Frankfort."
Jos Vranckx. 7 oktober.
,, Wanneer de paus het over sociale ethiek heeft, mensenrechten en solidariteit, oogsten zijn
encyclieken in brede kring veel
lof en instemming. Het ligt helemaal anders voor wat de
privé-moraal betreft. Er is vandaag niets wat zo gevoelig ligt
als precies het gebied van seksuele moraal. De hedendaagse
mens aanvaardt geen bemoeizucht op dat vlak. Daarom ook
keken velen met spanning, onrust en zelfs angst uit naar de
nieuwe encycliek van Johannes-Paulus II. (...)
Velen zullen het toejuichen dat
het onderscheid tussen goed en
kwaad duidelijk wordt uiteengezet, in deze tijd van morele
stuurloosheid en eindeloos relativisme, van gebrek aan eerbied voor het menselijk leven
en de alsmaar toenemende seksuele losbandigheid. Een permissieve moraal, zoals in liberale anglicaanse en protestantse

kerken vv^ordt gepredikt, blijkt
trouwens de ontkerkelijking
niet tegen te houden.
Anderzijds dreigt voor een
meerderheid van katholieken
deze encycliek onverteerbaar te
zijn en de mentale kloof, de
polarisatie en de misverstanden
nog te doen toenemen. Met
name de terloopse vermelding
van 'anticonceptie' onder de
vormen van 'intrinsiek kwaad'
komt erg hard en ongenuanceerd over."
Jos Vranckx. 6 oktober.

De
Financieel
Ekonomisclie
,, Waalse
pendelaars
reizen
voortaan in Waalse bussen. Althans als hebvan het Waalse gevi'est en haar verkeerd begrepen
autonomie afhangt. N u de federalisering de ge^vesten toelaat
hun eigen potje te koken, mengen de Walen daar wel erg autarkische ingrediënten in. Wallonië plooit zich volledig terug
op zichzelf, ook al moet er met
de wetten van de vrije mededinging een loopje genomen worden. Het maneuver is zo doorzichtig dat de Raad van State
in kortgeding niets anders kon
dan er voorlopig een stokje voor
te steken. (...)
Wanneer in Vlaanderen aangedrongen wordt op eerlijke en
doorzichtige spelregels op het
gebied van bijvoorbeeld de sociale
zekerheidstransferten,
schreeuwen de Walen moord en
brand over de valse Vlaamse bedoelingen. De liefde moet van
twee kanten komen. Indien
Wallonië volhardt in zijn ver-

RANCHI, ENKELE REIS...
Alleen God en de bisschop van Brugge —
mciar wat is het verschil ? — weten waar ergens in West-Vlaanderen zich het stoffelijk overschot v£in pater Constant Lievens
bevindt. Begin dit jaar diende zijn graf
in de Leuvense Minderbroedersstraat te
^vijken, sinds die tijd rusten de resten op
een geheime plaats.
Het Icig voor de hand dat Lievens naar
zijn Westvlaamse geboortedorp Moorslede zou terugkeren, 100 jaar na zijn dood
zou dat een mooie thuiskomst zijn voor
een zoon door Vlaanderen uitgezonden.
Alaar ver van hier, in West-Bengalen oordeelde men daar anders over want een
eeuw nadat hij daar leefde en labeurde is
men er de bleke pater uit Vlaanderen nog
niet vergeten. Lievens behoorde de volkeren toe bij wie hij 12 jaar had vertoefd:
de Moenda, de Charria en de Oraon op
de hoogvlakten van Chota Nagpur. J e
hebt al een serieuze atlas nodig om deze
gebieden terug te vinden, maar eens je
vinger op Calcutta of Ranchi ben je er.
Natuurlijk worden missionarissen uitgezonden om een geloof te verkondigen,
maar zij doen nog véél meer. Zo werd het
ons, die nog Pro Apostolis zijn grootgebracht, geleerd; zo stond het in de literatuur die ons aanprezen werd. Wij ruimen
er een kleine plaats in onze even kleine
biblioteek voor in: Veroveraar^) zonder land,
van Hermann Klingier was zo'n boek. En
Vlaanderen verovert voor Chruitws, van Joris
Vlamynck. De boeken hebben niet zo'n
grote waarde, dat vleugje nostalgie des te
meer.
In zo'n boeken stond te lezen dat een missionaris meer deed dan alleen maar zieltjes bekeren, hij bouwde en boerde, verschafte onderwijs en nam het resoluuut op
voor de minstbedeelden. Zeker Constant

Lievens, hij bond de strijd aan met de
grootgrondbezitters die het kleine volk afpersten. Eigenlijk was Lievens een beetje
onze priester Daens in den vreemde. Hij
sprak met de mensen omdat hij hun talen had geleerd en bestudeerd, hij schreef
woordenboeken voor ze, en spraakkunsten en voor de liefhebbers onder hen
dichtte hij liederen.
De Westvlaming kwam uit een goede
school, Rodenbach had naast hem op de
bank gezeten en samen hadden zij les
gekregen Vcin Hugo Verriest.
Toen Lievens in 1880 in Indië aankwam
was Ghandi nog een knaap, toen hij in
1893 stierf moest de jonge advokaat nog
de Mahatma—^A7fe^/<s/ —worden. Gandhi

kon zich geen mooier voorbeeld dan de
Westvlaming kiezen.
In 1892 sukkelde Constant Lievens naar
Europa terug, pas 36 en overwerkt. Hij
hoopte in Leuven te genezen, zijn oversten hadden hem geschreven dat er wonderbaarlijke geneesmiddelen bestonden.
Maar Lievens keerde niet meer terug, hij
overleed een jaar later. O p het hoogland
van West-Bengalen \verd tevergeefs op
hem gewacht. Lievens die een van hen
was geworden had hen in de steek gelaten, Europese jezuiten m India hadden
de gewoonte niet alleen het leven met hen
te delen maar ook de grond, voor eeu•wig. Maar Oosterlingen hebben oneindig
veel geduld, op een dag zou de Vlaming
weerkeren. Al moest het 100 jaar duren...

De rijksten onder hen kw^amen njiar
Vlaanderen een kijkje nemen w^aar hij
bleef, zij knielden voor zijn graf in Leuven, zij zochten de weg naar Moorslede
om de boederij te zien waar hij geboren
was, zij kochten een postkaart met zijn
ruiterstandbeeld, zij spraken met familieleden en maakten een foto van hen. Maar
daarmee hadden zij hun Vlaming nog niet
terug...
Eind deze maand is het zo ver, dan vertrekt vanuit Zaventem een vliegtuig richting India met Lievens, hun Lievens, aan
boord. De bisschop van Ranchi is het hier
schoon komen vragen en ,,Brugge" heeft
toegestemd.
Volgende week doet heel Moorslede de
beroemde zoon uitgeleide en hunne koninklijke hoogheden prinses Astrid en
aartshertog Lorenz, u weet wel die immer lachende charismaat, zullen er ook
zijn. Omringd door tal van gemijterden
en andere hoge hoeden. O p de uitnodiging worden hun namen en titels met
hoofdletters geschreven maar het is zeer
de vraag wat Lievens, die een man van 't
klein volk was, van z o n scharlaken stoet
\vel moet denken. Wij kunnen het raden...
Bovendien is de vraag groot of Astrid en
Lorenz nog veel zin in een dagje Moorslede zullen hebben als ze weten wie Constant Lievens echt was: een flamingantisch woelwater, notoir klasgenoot van
Albrecht Rodenbach, lid van de wonderklas die de „grote storinge" van 1875 aan
het klein seminarie van Roeselare veroorzaakte. En uiteindelijk een van de doodgravers van het unitaire België, dat boekje
van 1830, zoals Rodenbach had gezegd...

R. Asmus

kapt regionjial protektionisme,
mag het niet verwachten dat
Vlaanderen eindeloos zijn ongeduld bedwingt."
Jerry Van Waterschoot.
8 oktober.
„De suggestie van de uitvlagging is in hetzelfde bedje ziek als
indertijd de maaltijdchecks in
het onderwijs. Ook daar kwam
het erop neer via een kunstgreep de sociale zekerheidsbijdragen op de lonen te ontwijken. De nieuwe uit Frankrijk
overgewaaide ideeën over de
dienstenchecks zijn niet anders
: laat ons kleine klusjes in de
zachte sektor via weinig bureaukratie en lage belastingen
legaal een kans geven. Dat is allemaal heel mooi, irtaar héél de
ekonomie heeft daar nood aan.
En niet alleen de staatsbedrijven, die blijkbaar erg kreatief
zijn in het uitdenken van dat
soort 'oplossingen'. (...)
Indien achterdeurtjes de algemene regel worden, wie gaat er
dan voor de uitgaven van de
sociale zekerheid opdraaien ? "
Jerry Van Waterschoot.
6 oktober.

DE NIEUWE
GAZET
,,Het door socialisten overheerste Wallonië vertoont alle
kenmerken van een corrupte
eenpartijstaat die geregeerd
wordt door een nomenclatura
naar Sovjet-model. De zaak Van
Hooi is een nieuwe illustratie
van deze evolutie naar een vorm
van wetteloosheid, die het samengaan van Vlaanderen en
Wallonië zwaar op de proef
stelt.
Vele Waalse burgers hebben ten
tijde van de rouw om wijlen koning Boudewijn te kennen gegeven, dat ze de eenheid van
het land willen bewaren. Welnu,
dat ze dan ook (bij verkiezingen) laten weten dat ze deze
funeste machthebbers niet meer
willen steunen."
Luc Van Der Kelen.
8 oktober.

,,De direktie van Sabena speelt
met de gedachte om de piloten in de toekomst via het buitenland te betalen. Het is een
nogal gewaagde truuk die als
enig doel heeft de sociale bijdragen te omzeilen. Vroeger zou
men dat fraude heben genoemd,
maar dat klinkt ruw en zegt
misschien iets te duidelijk wat
het opzet van zulke operatie is.
Gelukkig is er geen gebrek cian
woorden die de ware toedracht
kunnen verhullen. Uitvlaggen
bijvoorbeeld. Dat klinkt proper,
zelfs een beetje trendy, alsof het
om een uiterst cleane aktiviteit
gaat.
Het is overigens geen nieuwe
praktijk. In de koopvaardij
vaart zowat de hele Belgische
vloot onder goedkope vlaggen
en verder zijn er tal van ondernemingen die zich in een fiskaal
paradijs hebben gevestigd.
Het plan van de Sabena-direktie is dus niet echt origineel.'
Veeleer is het een kreatieve toepassing van een praktijk die
zich de laatste jaren en maanden in een stijgende populariteit
kan verheugen.
' Standpunt. 6 oktober.
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IN BRUSSEL KAN DE TAALWET
NOG STEEDS OVERTREDEN WORDEN
Op een kolloquium over het bikommunautair beleid in Brussel raakte bekend dat sinds
1990 670 onwettige wervingsbesluiten van de Brusselse
OCMW's
op
vernietiging
wachten doordat FDF-gewestminister Didier Gosuin of zijn
voorganger Georges Désir weiger(d)en de vernietiging te ondertekenen. Een onthutsende
vaststelling. We trokken ermee
naar staatssekretaris Vic Anciaux. Als VU-eksellentie in de
Brusselse Hoofdstedelijke eksekutieve werd hij op VU-kongressen al omschreven als "de
Vlaamse waakhond" in Brussel.

ziekenhuizen id dit onduldbaar. Het
id een regelrechte dchande dat dokterd of andere verzorgerd de taal van
de Vlaamde patiënten niet begrijpen
of dpreken. Dit 'u veel erger dan een
wetdovertreding."
• Wat valt hiertegen te doen?
„Ik heb over deze kwedtie vele keren
geïnterpelleerd. Sedert jaren. Hoewel enigdzinj verbeterd, iddezea-dociale wantoedtand nog dteedd niet
opgeruimd.

• E^n reaktie?
„Het gaat om 670 werving,>be<>Luiten van BruddeLe OCMW'd die niet
in orde zijn met de taalwetgeving.
Ze hebben betrekking op circa 400 Vooral in de Briu)MLe ziekenhuizen zijn de taaitoe,)tanden vaak nog echte wantoedtanden !
perdoneeldteden die het Nederlands
onvoldoende beheerden. Vooral in de

GROTE DIPLOAAATIE
Er IS op dit ogenblik een interessante diskixssie aan gang
over de rol van de U N O als
instrument van de moderne diplomatie, fiet debat dat dit
jaar in de Algemene Vergadering doorgaat is in dat verband bijzonder interessant. Ik
heb met aandacht de interventie gelezen van minister Claes
die te New York op de tribune
verscheen als voorzitter van de
Europese Gemeenschap. Zijn
tussenkomst was de moeite
waard om gelezen te \vorden
en ik betreur dat zij eigenlijk
niet m de pers is gekomen tenzij indirekt, langs de evaiuatie-artikelen van enkele weliswaar uitstekende joernalisten.
Minister Claes heeft het ondermeer over de samenwerking tussen de U N O en regionale organisaties waarvoor
de Konlerentie over Samenwerking en Veiligheid in Europa model zou kunnen staan,
samen met de Europese Gemeenschap vanzelfsprekend.
Maar het belangrijkste onderdeel van zijn speech had te maken met de rol van de U N O als
peacekeeper en peacemaker (zie
mijn vorige Horizons over dat
tema).
Tot dusver heeft de internationale gemeenschap nooit uit
eigen keuze beslist om tegelijkertijd humanitaire hulpoperaties te organiseren en de
vrede te hersteilen. Het is zeker nuttig om nu reeds lering
te trekken uit de ervaringen
die (in het kader van de verschillende opdrachten die aan
de U N O recent werden gegeven) werden opgedaan.
Ook omdat Belgié steeds meer
en meer een aktieve rol speelt
in de UNO-missies is het nodig om hier even bij stil te
staan. Het Belgische optreden
kost in 1993 al 3 miljard fr. Eén
op veertig blauwhelmen komt
uit België. Het aantal blauw-

helmen IS m de )ongste vier
jaren met 8 vermenigvuldigd:
er zijn er nu 80.000, aanwezig in 4 kontinenten en aktief
in 75 landen. De Verenigde
Staten hebben 4.000 blauwhelmen. Dat wil zeggen net
tweemaal zoveel als België.
Vroeger was een UNO-vredesmacht beperkt in haar mandaat: zij trad slechts op met
instemming van alle betrokken partijen dus ook van het
gastland. De troepen werden
met door leden van de Veiligheidsraad bezorgd en konden alleen zelf\'erdedigend optreden. Hun taken waren: als
bufferfunktie optreden en helpen bij de ordehandhaving.
Deze klaMieke vrede<imacht ging
dus verder dan waarneminqdmudied. Zij werd echter recht
voorbij gestoken door wat je
peace enjorcemenl unlLt zou kunnen noemen. Deze evolutie gebeurde trapsge-wijs.
Vooreerst was er UNTAC in
Cambodja {UN Tranditwnal
Authority). Deze vrij suksesrijke Cambodja-operatie, die
de akkoorden van Parijs van
1991 moest uitwerken, kostte
ondertussen 3 miljard dollar
en vergde het optreden van
20.000 personen.

Na UNTAC en U N P R O F O R
is er vooral UNOSOlM {United Operatioiid ui Somalia) die de
wereldaandacht gaande houdt.
Wat eerst een Amerikaans optreden {Redtore Peace) was, is nu
een UNO-operatie geworden.
Wij hebben via de TV de landing in december 1992 meegemaakt. Hier zijn 900 Belgen
aktief bij betrokken: zij kosten 1,8 miljard fr. in 1993. Wat
oorspronkelijk een zuiver humanitair optreden was is ondertussen in verschillende
richtingen geëvolueerd. De
Belgische blauwhelmen hebben in hun zone van Ivismayu
en de Vallei \'an J u b a gezorgd
voor installatie van de vrede
en voor voedseldistributie terwijl de Amerikaanse blauwhelmen in andere regio's van Somalia blijkbaar met een harde
oorlogvoering zijn begonnen.
Hun optreden is in ieder geval
veel meer politiek en militair
dan dat van onze eigen blauwhelmen.

op aan het akkoord van Arusja
\'an 4 augustus 1993 tussen de
president en het Patriottisch
Front te doen respekteren.
Bij dit alles draait het debat
rond de vraag van de juridische basis waarop kan opgetreden worden? Is het hoofdstuk VI van het UNO-handvest (peacekeeping) waarmee
op vreedzame wijze geschillen opgelost worden of is het
hoofdstuk VII (peace en forcement) dat toelaat dat geweld wordt gebruikt om de
vrede tot stand te brengen?
Konkreet gezien gaat het over
de bepaling van het mandaat
van de blauwhelmen die zich
ter plaatse bevinden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer
vastgesteld wordt dat voedselhulp alleen door warlcrdd wordt
vervoerd terwijl de U N O als
opdracht heeft gekregen het
voedsel ter bestemming \'an de
behoeftigen te brengen ? Moeten de warlords dan worden
ontwapend? Mag er op hen
geschoten worden ?

Men
beweert
dat
de
UNO-blauwhelmen in Soma- Kan de U N O zich bezighoulië te ver zouden zijn gegaan den met een interne burgerin hun mandaat, ook al omdat oorlog? Wat als de U N O bij
Ha_ydid door de U N O ais een gebrek aan geldmiddelen zijn
internationale bandiet werd taak niet meer aankan en bebeschuldigd zodat de U N O roep doet op de N A T O
Vervolgens bracht het vredes- haar neutraliteit in Somalië (waarin de VSA traditioneel
plan van Cyrus-Vance van heeft opgezegd, terwijl ander- een bijzondei'e rol speelt) ?
1992 het ontstaan mee van zijds in Joegoslavië veel te Is het juist dat de U N O nog
U N P R O F O R {UN Protection voorzichtig zou worden opge- verder moet gaan en een interForceS) in Joegoslavië. Hierbij treden. Onze rol is daar es- ventieleger zou moeten klaarzijn ondertussen 33-000 per- sentieel diplomatiek zegt mi- houden, een soort staande
sonen betrokken en 700 Bel- nister Claes en de 12 wensen UN-vredesmacht, available on
gen (waarvan de kost in 1993 niet meegesleurd te worden in call zoals de „Agenda voor de
reeds 1,3 miljard fr. bedroeg). een zuiver mihtair optreden. Vrede" van de Sekretaris-GeHet mandaat van U N P R O - Joegoslavië zou het Vietnam neraal, die enkele tijd geleden
worden
van
de werd goedgekeurd, reeds inF O R werd sedertdien 10 keer kunnen
hield?
veranderd: het komt essentieel UNO-blauwhelmen...
neer op het doen respekteren Een volgende etappe zal waar- lïen boeiend en gevaarlijk
van het staakt het vuren, de schijnlijk de operatie Minuar tema dat vaak raakvlakken
Baranja-zone demihtariseren, zijn, namelijk een optreden heeft met het nationalisme.
vermijden dat nieuwe wapens van
de btau^vhelmen
in Vandaar dat wij het in Vlaanin de zone aankomen, het nor- Rwanda. 300 Belgen doen er- deren van dichtbij zouden
maal leven terug installeren en aan mee voor een kost van 450 moeten volgen.
vluchtelingen repatriëren.
miljoen fr. in 1993. Het komt er
Hans D e BeHer

Ik heb vaak gezegd dat er in de
Hoofddtedelijke ekdekutieve en
Raad, door de kondendudregel, geen
bedliddingen kunnen genomen worden zander het akkoord van de Vlamingen. Dit herhaal ik nadrukkeg lijk. Maar ik heb er dteedd aan toeg gevoegd dat er op het gemeentelijke
-^ niveau nog heel veel te doen id. Daar
^ ervaren de Vlamingen nog veel vijandigheid. Daar id nog gebrek aan
redpekt voor de Nederlandde taai
Welnu, het gaat hur over bedliddingen van de OCMW'd, dud op het
gemeentelijke niveau. Daar heb ik
geen vat op. Spijtig genoeg. Bovendien behoort de eventuele vernietiging - de voogdij - tot de bevoegdheid van het Verenigde Kollege van
de Gemeendchappelijke Gemeendchapdkommiddie. Dit id een afzonderlijke indtelling, juriduich volkomen gedcheiden van de Hoofddtedelijke ekdekutieve. Van dit kollege
maak ik geen deel uit.
Maar er id meer: wanneer het verantwoordelijke Frarutalige kollegelid, de FDF'er Goduin, weigert
de vernietiging van een onwettige
OCAÏW-bedlüding mede met de
Vlaming te ondertekenen, dan gaat
de termijn voorbij en u het bedluit automatidch goedgekeurd. Bij
de uitoefening van de voogdij dpeelt
dud de Vlaanvde eu van kondeiuud,
pariteit en dubbele meerderheid in
ond nadeel."
• D e Vlamingen kunnen er
dus niets aan doen indien Gosuin de wet naast zich blijft
neerleggen door te bUjven
weigeren deze vernietigingsbesluiten te ondertekenen?
„WIJ Vlamingen kunnen enkel politiek drukken. Dit doe ik voortdurend, zonder enige verdlappmg, daar
waar ik mijn invloed kan doen gelden, namelijk in de Hoofddtedelijke
ekdekutieve. In de Gemeendchappelijke Gemeeniichapdkomm'iddie zal
ik eveneend voor tegenwind zorgen.
Maar zonder reële macht."
H Indien U het voor het zeggen zou hebben, wat moet er
dan veranderen aan de Brusselse instellingen opdat zo'n
regelrechte schande onmogelijk zou worden?
„Volgens mij moet er tijdend, de
eerdtvolgende onderhandelingen over
de verdere federaluiering of omvorming van de dtaat prioritair een
nieuwe dtruktuur voor de Bruddebe
gemeenten aan bod komen. In deze
nieuwe dtruktuur moet de medebedliddingdmacht van de Vlamingen
gegarandeerd zijn.
Zo 'n nieuwe dtruktuur kan op twee
manieren tot dtand gebracht worden: ofwel door de fudie van de 19
gemeenten, zodat het gemeentelijke
opgaat in het hoofddtedelijke niveau, ofwel door de kondendudregel
en de dubbele meerderheid voor de
perdoondgebonden materieel ook voor
de gemeentelijke bedliddingen in te
bouwen."

(Pdj)
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WONEN IN VLAAMS-BRABANT

DE ONONTKOOMBARE SCHADUW VAN BRUSSEL
Eenvoudig geformuleerd, wordt de VLaartubrabanUe problematiek vaak voorgesteld ab volgt: anderstalige inwijkelingen (waaronder Eurokraten) zorgen ervoor dat het
wonen in de eigen dtreek voor de autochtonen haast onmogelijk wordt, en dat het eigen karakter (Vlaams en
groen) van de ötreek bedreigd wordt. Uit de veréchillende
bijdragen in Vlaanu-Brabant.
Wonen en werken in
de dchaduw van Briutdel blijkt dat deze voorstelling van
zaken een beetje té eenvoudig i). De studie toont overtuigend aan dat de kwestie multidimensioneel van aard
iS.

R

elevante en efEciënte oplossingen zullen hoe dan
ook een veelzijdig karakter
moeten
hebben,
schrijft Henk Meert ten geleide
van de Leuverwe geografuiche papers nr. 6. Hierin vindt de geïnteresseerde lezer een schat aan
feitenmateriaal over de regio en
haar problemen.
Daarnaast
•wordt kritiek geleverd op de
gangbare
opvattingen
over
Vlaams-Brabant, en op de beleidsplannen (Vlabinvest) of
voorstellen (o.m. van CVP-er
Herman Suykerbuyk en VXJ-er
Etienm Van Vaerenbergh) die ter
tafel liggen.

VLAAMS-BRABANT IS
NIET UNIEK
Iedereen weet dat de prijzen van
het vastgoed in Vlaams-Brabant, en vooral in de Brusselse rand, hoge toppen scheren.
Dit is echter geen uniek fenomeen, stelt Chr'uftian Kcöteloot
vast. Eenzelfde fenomeen doet
zich voor in de omgeving van
Gent of van Antwerpen. Daar
is de druk op de omgeving alleen niet zo ver uitgedeind. De
invloed van Brussel op z'n omgeving is vergelijkbaar met veel
grotere Westeuropese steden als
Londen of Parijs.

Het boek van de Leuvense geografen geeft vervolgens een verhelderend overzicht van de toestand in Vlaams-Brabant. Hierbij hebben ze niet alleen oog
voor de meest sprekende parameters als de migratiestromingen, de evolutie op de vastgoedmarkt of de aanwezigheid
van niet-Belgen, zaken die ook
reeds in eerder verschenen studies aandacht kregen. Maar ook
andere aspekten van de problematiek, waar elders nog \veinig
over gepubliceerd werd, komen
in dit werk aan bod: de toekomst
van de landbouw, de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven, de opkomst van grootschalige \vinkelkompleksen langs
drukke verkeersaders buiten de
stadskern.

VERDRINGING
E^n ander voorbeeld van deze
nog niet vaak belichte aspekten vormt het artikel van Henk
Meert over sociale verdringing
in Vlaams-Brabant en Brussel.
Meert nuanceert de geldende
opvattingen over dit fenomeen:
hij meent dat de'Europese dimensie van sociale verdringing
in Vlciams-Brabant niet al te
zeer overroepen mag worden.
Meert wijst erop dat sociale verdringing zich evenzeer in andere Westeuropese periferieën
voordoet. In Vlaams-Brabant
vertoont deze ontwikkeling
"Europede trekjed " omwille van de
nabijheid van een Europees politiek
beslissingsapparaat.
Meert stelde ook vast dat de
sociale verdringing zich niet
overal in Vlaams-Brabjuit (even
sterk) voordoet. Meer bepaald
het Hageland lijkt goed weerstand te bieden, terwijl anderzijds Leuven als universiteitsstad en toekomstige hoofdplaats
van Vlaams-Brabant het Brusselse effekt wellicht versterkt in
haar onmiddellijke omgeving.

"^"^ VLABINVEST NIET
SOCIAAL
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Uit de Vlabinvest-plannen blijkt
verder dat het rollend investeringsfonds niet meteen de
woonsituatie van de armen in de
Vlaams-Brabantse rand struktureel wil verbeteren. Uit verklaringen van Vlabinvest-verantwoordelijken blijkt immers
dat de huurder van een Vlabinvest-appartement per jaar ongeveer 270.000 frank huur moet
betalen.
Ook het dekreetvoorstel Van
Vaerenbergh-Suykerbuyk
schiet
volgens de auteur voorbij cian
de doelstelling om de druk op de
woningmarkt en de hoge prijszetting tot stilstand te brengen.
Grond- en woningeigenaars
kunnen ook volgens dit dekreetvoorstel vrij de prijs bepalen
van hun onroerend goed. Iemand zonder woonvergunning
kan nog steeds een woning of
bouwgrond aankopen, hij of zij
kan het alleen niet bewonen.

Meert formuleert een alternatief: hij geeft een vijftal te overwegen beleidsprincipes die «wel
de sociale, ekonomische en ekologische ongelijkheden ten gevolge van de groei van Brussel in goede banen kunnen leiden. Meert pleit voor intergewestelijk .overleg tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen op
^ het vlak van de ruimtelijke or§ dening. Ten tweede mag het geJ •westplan niet verder uitgehold
° worden: de gewestplannen los£. sen de woonbehoefte in tot ruim
na het jaar 2000. Er moet wel
Iedereen weet dat wonen in Vlaanu-Brabant en in de BruddeUe rand op gelet worden dat gronden
peperduur wordt. Maar volgens een aantal Leuvense onderzoekend L» bestemd voor sociale -woningbouw, niet ingepalmd worden
dit geen uniek fenomeen...
door ondernemingen die zich in
de nabijheid van Brussel willen
vestigen.

Verder moet er volgens Meert
rmlaten de verkoopprijzen af te d tel- meerwaarde bepalen en die ver- meer koördinatie komen tussen
len op de relatief kapitaalkrachtige volgens zelf opstrijken. Indien huisvesting en andere sektoren
gestel? werdt dat Eurokraten ver- van ruimtelijke ordening, moet
inwijkelingen, besluit Meert.
antwoordelijk zijn voor de hoge er een grond- en pandenbeleid
Een gevolg van de sociale verbouwgrond- en woningprijzen ver- op poten gezet worden, en moet
dringing vormt het ontstaan van
liedt men uit het oog dat een groot de rijkdom van Vlaams-Brabant
weekend-verblijfparken
waar
deel van de omvangrijke winstmar- herverdeeld w^orden. Meert
meer en meer bewoners in een
ged belanden bij de autochtonen, klaagt aan dat het arrondissewettelijke schemerzone hun
ment Halle-Vilvoorde over de
meent M e e r t
permanent verblijf uitbouwen.
hoogste gemiddelde inkomens
De
auteur
plaatst
ook
een
kantMeert haalt het voorbeeld van
van het land beschikt, en het
zo'n park in Oud-Heverlee cian: tekening bij de vaak in één Brussels gewest over de laaghaast alle permanente bew^oners adem genoemde bedreiging van ste. Maar Brusselciars moeten
zijn er afkomstig uit Brusselse het Vlaamse karakter van de hogere belastingen betcJen op
gemeenten. Het betreft allen rand en de sociale verdringing. onroerende en andere bezittinBelgen, merendeels Franstalig, Meert raadt de Vlaamse be- gen dan de doorsnee VlaamsEen dam opwerpen tegen de
vaak wat men noemt pro- windslui aan meer te investeren en Waals-Brabanders. En zowel
Brusselse olievlek, gaat niet. De
bleem-huishoudens' (met een in Brussel, omdat investeren in in Brussel als in Vlciams- en
het Vlaamse karakter van BrusBrusselse ekspansie in goede De auteur geeft enkele tref- OCMW-voorgeschiedenis).
banen leiden, om de voorde- fende voorbeelden van sociale Ongeveer één derde is werk- sel samengaat met investeren in Waals-Brabant worden intuslen uit de Brusselse dynamiek verdringing: de uitbouw van het loos, een ander derde is gepensi- het Vlciamse karakter van de sen lagere inkomensgroepen uit
op een sociaal en ekologisch "Erasmus Science Park" (Mey- oneerd. E^n kleine minderheid rand. Brussel vormt ^ e motor de markt geprijsd.
verantwoorde wijze uit te ba- lemeersch), op de grens van werkt, terwijl de rest overleeft van de gehele regio, en speelt Henk Meert vindt tenslotte dat
ten,.gaat wel. Volgens Kesteloot Vlezenbeek in de nabijheid van op basis van andere inkomsten een potentieel belangrijke rol in er moet worden nagedacht over
het uitstralen van de Vlaamse
heeft Vlaams-Brabant in verge- de Brusselse ring.
een gerechtvaardigde fiskale
(bvb. bestaansminima), al dan
lijking met de periferieën van Hier wordt door de Geweste- niet aangevuld met inkomsten kuituur over de Vlaams-Bra- bijdrage van de Europese ambbantse gemeenten.
gelijkaardige Westeuropese ste- lijke Ontwikkelingsmaatschap- uit zwart werk.
tenaren en andere buitenlandse
den heel wat troeven. De te- pij van Brussel een oppervlakte
Maar: zelfd zonder de huidige kul- kapitaalkrachtigen in de lokale
werkstelling, de inkomens en van 160.000 m2 ter beschikking
turele manifedtatied in Antwerpen gemeentefinanciën.
de bevolkingsevolutie zijn er in gesteld voor industriële en we- MEER VLAAMSE KULTUUR
blijkt dat de Vlaamde gemeenschap
Vleiams-Brabant veel beter aan tenschappelijke doeleinden. Het IN BRUSSEL
(Pdj)
in 1992 amper 10% van haar kunsttoe dan in Brussel zelf. O p geheel gaat gepaard met een gebudget
in
haar
hoofddtdd
investeerde.
de bevolkingsevolutie na geldt deeltelijke verhuis van de medi- De onderzoekers zijn tenslotte
Voor de podiumkunsten kon Brusdel
voor vele buitenlandse steden sche fakulteiten van de Fransta- niet te beroerd om de gangbare
in
datzelfde jaar rekenen op 11% o» Vlaams-Brabant. Wonen en
het omgekeerde. De Vlaamd-Bra- lige Université Libre de Bruxel- opvattingen over Vlaams-Bravan
het totale kunstbudget, terwijl werken in de schaduw van Brusbantde problemen van dociale ver- les. Daarbij kan worden verwacht bant en hun vertaling in het
Antwerpen
en Gent respektievelijk sel. Henk Meert (red.) Leuvense
dringing, verkeerdoverlodt, verlied dat meerdere doorgaand gegoede en beleid aan een grondige kri63,5%
en
14,2%
van het totale duh- geografische papers 6. Bestellinaan open ruimte, kunnen dud met deeld Franstalige gezinnen een tiek te onderwerpen. Eén van
gen van dit nummer kunnen gedidiebedrag
kregen
toegewezen.
veel bredere middelen te lijf worden woonplaatd zullen zoeken in het na- de oorzaken voor de dure huisbeuren door storting van 450
gegaan dan de problemen van mar- bijgelegen Pajottenland, wat op zich vestingsmarkt in Vlaams-Bra- Meert betreurt in dit verband fr. op rek. nr. 230-0029549-81
ginalidering, werkloodheid en geweld zal leiden tot een toegenomen druk bant ontsnapte hierbij dikwajls ook dat de reikwijdte van de van Leuvense Geografische Padie zich voordoen in de arme ban- op dei open ruimte. De bezitterd van aan de aandacht: dat Brabantse Vlaamse TV-Brussel beperkt pers, W. de Croylaan 42, 3001
lieued van Parijd, Grenoble of Lyon, potentiële bouwgronden en bestaande grond- en woningeigenaars in blijft tot het Brussels hoofdste- Heverlee.
woningen zullen op hun beurt niet hun prijsvorming een grote delijk gewest.
meent Kesteloot.
Dit toont volgens de auteur aan
dat wat er in Brussel en
VlaAms-Brabant gebeurt geenszins uitzonderlijk is. Meteen geeft
dit ook aan dat de Bruóéebe invloed
op Vlaanu-Brabant niet tegen te
werken ij, schrijft hij. Die invloed
heeft weinig of nietd te maken nut de
ekdpan^iedrang van de Bruóiielaar^
of met de Belgische uutitutioneU
kontekdt; wel met ontwikkelingen die
zich op het niveau van de weretdekonomie afspelen en op vrij identieke
wijze alle Wedteuropede dteden en
hun periferieën he'invloéden.

DONDERDAG 14 OKTOBER 1993

GEMEEMUJK
GEMEENTEN OP MENSENMAAT (2)

MACHT EN ONMACHT VAN HET GEMEENTERAADSLID
Vorige week brachten we een samenvatting van het referaat
van PaócaL Van Looy, be,)tuuré<iekretaru) in de gemeente
MiddeLkerke, op de VVM-dtudiedag: Gemeenten op ntentfenmaxit. Vandaag i) het de beurt aan Ferdy
Willenu,
reed<) 10 jaar gemeenteraadslid in Dendermonde. AL die
jaren zat hij op de oppoditiebanken. Dat Dendemonde een
schoolvoorbeeld is van hoe het niet moet, werd door de
lezing duidelijk. De aanpak van Ferdy Willems was vrij
persoonlijk. Vanuit zijn ervaring benaderde hij macht en
onmacht van een raadslid. Hij gaf talrijke suggesties van
hoe het beter kan.

m

lillems startte zijn refe' raat met een citaat van
bijna 20 jaar oud. De
Vereniging van Belgische steden en gemeenten kloeg
toen al van een scheefgetrokken
verhouding tussen het kollege
van burgemeester en schepenen
(CBS) en de gemeenteraad. Dit
citaat is ook nu nog razend aktueel. De raadsleden zitten nog
altijd in een machtsloze positie.

DODELIJK
Het CBS waakt er Jingstvallig
over om haar raadsleden op de
juiste lijn te houden. Zo worden
de leden van de meerderheid gedwongen om de voorstellen van
de koalitie te steunen en die van
de oppositie per definitie te verwerpen. Dit dwingen gebeurt
soms subtiel soms vrij doortastend. In het bestuursakkoord
van Dendermonde staat bv. uitdrukkelijk dat de meerderheidspartijen zich onthouden de oppositie in de gemeenteraad te
steunen. Dergelijke toestanden
doden al de kreativiteit van de
raadsleden, zowel die van de
meerderheid als die van de minderheid.

het niet verantwoord is het inzagerecht te beperken tot het
inzien zelf, zonder daaraan een
recht op afschriftnemen te verbinden."

INKWISITIE
Ferdy Willems had inspiratie
voor een hele klaagzang. Zo
worden in Dendermonde vragen uit de oppositie soms helemaal niet beantwoord, antwoordt men naast de kwestie
of dramt men door op pietluttige details. Zo weigert de
meerderheid een register van
inkomende en uitgaande briefwisseling. Soms start ze zelfs
een inkwisitie tegen het personeel omdat er weer eens een
bestuursdokument bij de oppositie terecht kwam. Het sterkste voorval was ongetwijfeld dat
de administratie vervalste dokumenten moest bezorgen aan
de oppositie.

Wat kan de overheid hiertegen
beginnen? Recent werden enkele belangrijke initiatieven genomen. De nieuwe gemeentewet en de jongste grondwetsherziening spreken uitdrukkelijk van openbaarheid van beOnlangs
E^n en ander is te wijten aan stuursdokumenten.
de gebrekkige informatie waar- nog kwam er een ministeriële
mee de raadsleden te kampen omzendbrief die de burgemeeshebben. Wettelijk is bepaald dat ter onderwerpt £ian een vraagde agenda van de raad slechts en informatierecht over zijn po5 dagen (begroting 8 dagen) litionele bevoegdheden. Bovenop voorhand moet bekend zijn. dien werkt de minister van BinHet kollege beschikt over de nenlandse Zaken aan een inidossiers vaak weken of maan- tiatief waarbij hij zwijgplicht
den vroeger. Voor de niet pro- voor ambtenaren vervangt door
fessionele raadsleden is dit een spreekrecht. Ook de VU heeft
ernstig obstakel om een goede hieromtrent interessante voorstellen. O p haar kongres van
werking uit te bouwen.
vorige maand werd nog eens
Niet alle mistoestanden vinden uitdrukkelijk gepleit voor afhun oorzaak in wettelijke be- spiegelingskolleges. Dit gekoppalingen. Veel heeft te maken peld aan de huidige legislatuurmet politieke kuituur die niet termijnen zou de afgrond tussen
alleen een zaak is van de meer- meerderheid en oppositie wel
derheid. Zo vroeg spreker zich eens gevoelig kunnen verkleiaf waarom oppositieleden hun nen. Andere goede ideeën om de
kritieken en voorstellen voor- funktie van raadslid te herwaarbehouden voor die momenten deren zouden kunnen zijn: het
wanneer de pers in de r£iadszaal tegengcian van delegaties aan
aanweizg is. Waarom ze zich CBS, verplichtige maandelijkse
bij agendering beperken tot de gemeenteraden, brievenregisstrikt noodzakelijke informatie? ters, informatiebladen, politiek
Dergelijke attitudes dragen niet
bij tot een konstruktieve samenwerking tussen minderheid en
meerderheid.
De eindeloze diskussies over
de interpretatie van het inzagerecht zijn bijkomende illustraties die bewijzen dat veel besturen geen oog hebben voor
demokratisch en open besturen.
Het verhaal van een raadslid
dat zijn eigen kopieerapparaat
moest meebrengen en dit vervolgens met een verlengkabel
aansluiten op het net van omwonende partikulieren is lachwekkend pijnlijk. Uiteraard mogen
oppositieleden aan dergelijke
chantage niet toegeven. N a een
recente parlementaire vraag van
VU-senator NelLy MOM, antwoordde minister Tobback „dat

dere sociale en kulturele organisaties zullen vaak bereid zijn
om raadsleden bij te staan. De
spreker dacht hierbij vooral aan
vakbonden, mutualiteiten, milieuorganisaties,
sportfederaties, migrantenorganisaties, redakties van kranten en tijdschriften, enz.
Zo had Ferdy Wdlems, tegen
het advies van politieke vrienden in, al zeer positieve ervaringen gehad met het Islamitisch
Centrum in Brussel. Alits het
afgooien van klisjees kan een
individueel raadshd veel bereiken.

EIGEN BOEZEM
Een raadslid moet aktief zijn.
Ferdy Willems pleitte voor een
maksimaal gebruik van het in1 terpellatierecht. Een waakzame
o oppositie of een kritische meer£ derheidsgroep kan de meerderKan of mag een gemeenteraaddlid ietd doen om ^n beter bestuur heid ervan -weerhouden om
stommiteiten te begaan. Daarvoor z'n gemeente te verkrijgen ? Eerdt en vooral moet een raaddlid
enboven zuUen goed gedokuzijn rechter kennen en gebruiken.
menteerde voorstellen een beleidsbepalend effekt hebben.
i i . 4 . « i t e * & $ » » « « i t t « « * »
Ook als de voorstellen worden
•
* « » • *
afge-wezen zullen ze een puverblijf, onverenigbaarheden,...
Een raadslid moet zich in dos- blieke gedachten^vissel op gang
Ferdy Willems k-wam vervol- siers vastbijten. Hij mag kosten brengen.
gens tot enkele bedenkingen die noch moeite sparen Interpelleals diskussiestof bedoeld \varen. ren, brieven schrijven, studie- Het herwaarderen van het geGedachtengang was telkens de werk, beroep bij hogere overhe- meenteraadslid is een k-westie
raadsleden mondiger te maken den (goeverneur, minister), pro- van politieke kuituur. Dit betegenover het CBS. Vertrek-' cedures bij de rechtbank of de reikt men niet alleen met wetpunt was niet wat de overheid Raad van State; het moet alle- teksten en reglementen. E^n
op wettelijk vlak kon onderne- msial vanzelfsprekend zijn.
mentaliteitsverandering is onmen maar eerder hoe het raadseindig veel meer belangrijker.
lid zichzelf beter kan wapenen. Uiteraard moet een raadshd Ferdy Willems besloot dan ook
durven gebruikmaken van zijn met een resem open vragen. In
inzage en kopierecht. Zeer vaak welke mate staan VU-mandaVASTBIJTEN
Eerst en vooral moet een raads- kan men hiermee organisaties tarissen meer open voor een
lid zijn rechten kennen en ge- en partikulieren helpen. Wel nieuwe mentaliteit? Werken
bruiken. Weet iedereen bv dat moet men er rekening meehou- VU'ers in de meerderheid niet
1/3 van de raadsleden volstaat den dat het raadslid verant- evenzeer mee aan het verstikom een gemeenteraad bijeen te woordelijk is voor het gebruik ken van de raadsleden? Heeft
roepen? Gebruikt elk raadslid of misbruik van de informatie. een VU-schepen de moed om
zijn recht om punten te agende^ De meerderheid daarentegen is na een bespreking in de raad
ren? In het kader van het po- niet altijd gebrand op pottenkij- zijn standpunt te herzien? Durlitiek fatsoen vond de spreker kers. Men moet je echter alle ven VU'ers in de oppositie meedat het wel niet paste om ju- stukken van gemeentelijk be- stemmen met de meerderheid?
ridische "obstruktie" te voeren. lang voorleggen. Niemand kan Waarom laten ook VU-schepeZo getuigt bv. opstappen (wan- een raadslid van zijn kontrole- nen hun rjiadsleden zo -weinig
neer een krappe meerderheid recht afhouden.
zelfstandigheid ?
wegens ziekte of overmacht niet
Bij dit alles moet je er \vel
in aantal is) niet van een demoop toekijken dat je de behulp- De referaathouder besloot dat
kratische ingesteldheid.
zame ambtenaren korrekt be- de VU als kleine partij meer
Voor een goede fraktiewerking handelt. Het ge-vraagde moet kans heeft om vernieuwend op
zijn specialisatie en taakverde- haalbaar zijn. Een dankwoord te treden. De mandatarissen
ling onontbeerlijk. Het taken- is nooit misplaatst. Noem bo- moeten de belichaming \vorden
pakket van de gemeente is te vendien nooit de namen van van een betere politieke kuituur
omvattend. Deze spreiding van de betrokken ambtenaren, het die in koalitiegesprekken moet
de inspanning kan volgens CBS is hun rechtstreekse werk- uitgespeeld worden. Meer nog,
we moeten dit als breekpunten
meerdere modaliteiten; Interne gever.
taakverdeling binnen de fraktie Het voorbereiden van dossiers vooropstellen. Zo kunnen -we de
zelf, samenwerking met de afde- gebeurt trouwens niet alleen politiek dichter bij de mensen
ling, samen-werking met politiek binnen de gemeente. Ook amb- brengen.
ongebondenen of zelfs met men- tenaren van ministeries en pro(svg)
sen uit andere partijen. Ferdy vincies zijn praktisch altijd beWillems had bij al deze moge- reid om politici verder te helpen.
Ferdi Wdlenu u VU-gemeentelijkheden positieve ervaringen. Zelfs drukkingsgroepen en anraaddlid in Dendermonde.
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RIK DE DAPPER OVER BIOSFEER 2:

EEN HELPENDE HAND TEGEN HONGER IN DE WERELD
Orux medewerker Rik De Dapper heeft het experiment
Bloéfeer 2 in Oracle, midden de woe<)tijn van Arizona, met
grote aandacht gevolgd, aU bewoner van déze wereld en
Ijveraar voor kwaliteit en kwantiteit van voedéeL Het u
vooral vanuit die zorg dat De Dapper het ekdperiment voor
ond weekblad evalueerde, het kan n.L een bijdrage leveren
om het voeddelprobleem andere dan tot nu het geval woj
te benaderen en (müfjchien) op te loéöen.
Biodfeer2, door de ogen van een biologuche teelt-épecialLit.

H

et ligt niet in onze bedoeling nog maar eens Nvat
over Biadfeer 2 te vertellen, wél zijn wij blijven
haperen aan een zinnetje in een
artikel van Pieter Van Dooren
in De Standaard. Zo schreef hij:
„Twee opeenvolgende winters
met weinig zonlicht drukten de
opbrengst en de mensen hadden
nog heel wat knepen van intensieve biologische landbouw te
leren."
Persoonlek zien wij hier raakpunten met de veganiótuche landen vooral tuinbouw. Veganisten
eten geen vlees, vis, eieren noch
zuivelprodukten. Deze teeltmetode beperkt zich eerder tot de
groententeelt en wordt vooraJ
m Engeland bedreven. Bij deze
teeltmetode vi^ordt geen dierlijk
mest gebruikt.

DE KRACHT VAN LICHT
Alaar keren we terug naar het
ekspenment, wij weten niet
welke extra toevoegingen aan
het stukje woestijngrond van
Arizona gedaan werden. Het is
zeker een pluspunt dat de bodem van onderuit mekanisch
bijzonder goed verlucht werd.
Zo ontvingen, zowel de bodembakteriën als het w^ortelgestel
van de gewassen, voldoende
zuurstof; dit zelfs wanneer de
acht mensen in de koepel reeds
aan zuurstoftekort begonnen te
Ujden.
Los daarvan betreuren wij het
dat zonne-energie niet werd

sel, dood blad en dies meer
worden uiteindeUjk verkomposteerd.
Omdat in Biosfeer 2 weinig
vlees gegeten w^erd zou er, zo
beweert men althans, ook voor
mens en dier een tekort aan ijzer
(F) kunnen zijn. Bepaalde gewassen als peterselie, tuinboon,
veldsla, broccoli en spinazie bevatten heel •wat ijzer. In andere
•werelddelen zullen er wellicht
nog planten genoeg voorhanden
zijn die kunnen instaan voor
een behoorlijke aanbrengst van
ijzer in de voeding.

aangewend en dat elektrische
energie van buitenuit werd aangevoerd.
Het is duidelijk dat er voor volgende winters zal moeten gezorgd worden voor meer gewassen die het met minder licht
kunnen stellen. Wij denken
hierbij niet enkel cian gewassen als kervel, veldsla, selder
en bonen maar vooral aan gewassen uit andere werelddelen
waar heel wat vruchtgewassen
het behoorlijk doen bij verminderde lichttoevoer.
Zaaidata zijn hierbij zeer belangrijk, een bijna gevormde
vrucht zal dan toch nog narijpen, hoewel dit dan weer langer
tijd vraagt.

PROBLEMEN
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Problemen zijn er genoeg, maar
die zijn er om opgelost te •worden. Daar hebben -wij tenslotte
wetenschappers voor.
Neem nu de zuurstof die joernalist Pieter Van Dooren in zijn
boek Het Leven, zij het dan langs
een ander benaderingsvlak, een
„sluipend gif" noemt. Het •werd
in Biosfeer 2 echter een z-waar
probleem omdat deze zuurstof
verstoppertje was gcian spelen
in het beton.

Dat venvondert ons niet, jaren
geleden konden wij in Time leRassenkeuze is zeer voornaam,
zen dat er zelfs leven zit in de
in beginsel kan men stellen dat
"3, hardste steen, dus ook zuurstof.
zeer vroege tot vroege rassen
c2 Van de andere kant zijn er de
hiervoor meest geschikt zijn.
J zeer z^ware opbrengsten. Deze
Minder gunstig in dit verband
moeten ons niet verwonderen
is wel dat vroege rassen meestal Volgende winter zal moeten gezorgd worden voor meer gewodden die wanneer wij •weten dat vrienden
minder renderen dan late ras- het met minder licht kunnen ötellen. We denken hier vooral aan in Honduras tien dagen na de
sen.
uitzaai reeds radijzen kunnen
gewoöden uit andere werelddelen.
oogsten.
Er zal dus meer moeten geselekWij ondervinden dit trouwens
teerd worden in de richting van
vroege-, maar dan toch goed (zand) kan zijn. Gunstig waren die achteraf al té gulzige oprui- ook in eigen land •waar men in
renderende rassen. Vroege ras- in alle geval de vrij hoge tem- mers bleken te zijn en interes- zeer kleine tuinen, gedeeltelijk
sen hebben soms een minder peraturen, waarbij — mits vol- santer waren als voedsel dat als beschermd tegen lage temperaturen, of ge-woon in de serre
goed bewaarvermogen, maar dit doende vocht, humus en klei opruimer van afval.
om-wille van hoge temperaturen
zal in deze teeltomstandigheden (?) in de bodem — zeer zware
De stikstofvoorziening zal wel- zeer z-ware opbrengsten kan beweinig belangrijk zijn.
opbrengsten werden bekomen.
licht gekoppeld geweest zijn aan halen.
het humusgehalte van de boDe
bemesting
gebeurde
midBODEM EN BEMESTING
dem en medebepaald door ge- RENDEMENT
dels
kompost,
dierlijke
en
menTot vandaag weten w^ij weinig
vallen
blad en wiedsel en moover de grondsoort die zowel selijke fekaliën. Vlees •werd niet gelijk door groenbemesters. De Aansluitend hierbij -vinden -wij
fijn- (klei) als grofkorrelig zoveel gegeten, op varkens na. keuze van deze laatste zal al- het godgeklaagd dat er uitgerekend in -warme landstreken
licht moeilijk geweest zijn.
zoveel honger -wordt geleden.
Hoge temperaturen zijn er daar
Vrienden in Bolivië die op 4.000
v/él en bovendien gratis. Er is
m. hoogte „boeren" beweren dat
enkel nog w^ater en vooral rust
ze ieder gewas nodig hebben en vrede nodig. Het is zeker
voor eigen verbruik of voor hun en vast niet met uitsluitend cheschapen. Ondertussen heeft misch spul in te schakelen dat
men ook daar de biezondere de honger uit de wereld zal kunwaarde van groenbemesting nen geband worden, integenontdekt en er, zij het moeizaam, deel. Biosfeer 2 heeft bewezen
i i 9 « > « « « » Hlplaats in het teeltplan voor ge- dat dit anders kan!
ruimd.
i^7%) alsook aan waterver- binnen de komende twee jaar
Tenslotte vinden -wij dit een
TE KORT AAN IJZER?
ontreiniging (63%). Als we de geen geld w^il uitgeven aan miprachtig projekt dat de gemeenVlaamse K M O mogen geloven lieu. Dit Iciatste is waarschijnVoor w^at de voorziening van schap haast niets heeft gekost
dan is onze bodem van een lijk mede te wijten aan de ekofosfor betreft weten wij dat be- maar wél een schat aan boeiuitzonderlijke kwaliteit: slechts nomische recessie.
paalde gewassen fosfor in de bo- ende gegevens heeft opgeleverd.
9% (negen) onder hen neemt
dem fixeren. Wij denken hierbij Hier -werd nogmaals bewezen
Voor haar milieu-advies doet
milieubeschermingsmaatregedat op basis van biologisch veraan veldsla.
twee derde van de KMO's belen m.b.t. het voorkomen van
antwoorde -wetmatigheden, mits
roep op ekstemen, de rest zijn
bodemverontreiniging. MogeO p wereldvlak moeten er, voldoende
temperatuur
en
doe-het-zelvers.
lijk komt hierin verandering
vooral in warmere streken, heel- vocht, op kleine oppervlakten
door het ontwerp dat de De bedrijven zijn de jongste jawat gewassen zijn die ofwel fos- een buitenge-woon rendement
Vlaamse
regering
terzake ren gevoeliger geworden voor
for fixeren ofwel zichzelf inzake van gezond voedsel kan bekogoedkeurde.
fosforbehoefte bedruipen en dit men -worden. Acht mensen en
milieu-aangelegenheden. Niet
op gronden die uit zichzelf zeer nog tal van andere levende wealleen gedwongen door wetEen goede 55% van de onderarm cian fosfor zijn, iets wat veel zens in leven houden op een
geving, maar eveneens door
vraagden bevestigde de jongvoorkomt in w^armere streken. oppervlakte van slechts 100 bij
hun kliënteel zien velen zich
ste twee jaar voor meer dan
Verder onderzoek dringt zich 130 meter is een prachtprestaéén miljoen investeringen ge- genoodzaakt om in bescherhier op.
mingsmaatregelen
te
voorzien.
tie!
daan te hebben i.v.m. de bescherming van het milieu, een Een verdubbeling van het aanVoor kali (potas) zien wij niet
kwart zelfs meer dan vijf mil- tal verwachte bezoekers aan de
onmiddellijk een extra bron,
milieubeurs
IFEST
'93
bevesjoen. Voor de volgende twee
hoewel asse b.v. heel wat kali,
jaar voorziet al GZ'^h in meer tigt dit. (gv)
fosfor en kalk bevat. Trouvi^ens,
dan één miljoen investeringen
de meeste gewassen bevatten
in mUieubeleid. Deze stijging
stikstof, fosfor en kali en heel
is hoopvol, minder aantrekke- c» De mUieubeurd IFEST '93
wat sporenelementen die in
lijk is het vooruitzicht dat een gaat door van 19 tot 22 oktober
deze gesloten kringloop op tijd
kwart van de Vlaamse KMO's In Flanderd Expo te Gent.
en wijle beschikbaar zijn voor
de levende planten. Afval, wiedRik D e Dapper

VLAAMSE KMO WORDT
MILIEUBEWUSTER
e « < » « i » i

De V Z W Leefmilieu heeft de
resultaten bekendgemaakt van
haar onderzoek naar het milieubewustzijn van de Vlaamse
K M O . Aan dit onderzoek
werkten 280 KMO's, onderverdeeld in 7 sektoren, mee.
De telefonische enquête werd
in opdracht van de V Z W uitgevoerd door het marktonderzoeksburo Gerling Consiilting.
Uit een eerder onderzoek
(1991) bleek dat driekwart van
de Vlaamse KMO's weinig tot
geen belangstelling toonde in
de milieuproblematiek. De milieutematiek is de afgelopen
twee jaar echter aan grondige
veranderingen onderhevig gev^reest (bv. Vlarem W, ekotaks,...) zodat een nieuw onderzoek aangewezen leek.
Uit de residtaten blijkt dat de
KMO's redehjk veel aandacht
besteden aan afvalverwerking
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VU-iCHTEGEM BROEDT
GEDURFD VERKEERSPLAN UIT
E^n „Veilig, mooi, en toekomstgericht Groot-Ichtegem" is een
studie die gemaakt werd door
de VU-afdeling van Groot-Ichtegem om deze gemeente tot
een veiligere en mooiere leef^ve^eld om te vormen.
In een tijd, waar het autoverkeer teveel mensen doet lijden
en de natuur kapot maakt, is
het nodig een plan op te stellen die onze gemeenschap terug
een veilig en aangenaam gevoel
geeft.
Hierover werd binnen de afdeling van gedachten gewisseld
en een plan opgesteld.

ZONE 30
We moeten streven, binnen
onze drie dorpskernen — Ichtegem, Eernegem, Bekegem —
voor een zone 30 met aangepaste
bestrating. Deze zone 30 moet
afgebakend worden met verkeersdrempels en zo ingericht
dat sneller verkeer hierbinnen
onmogelijk wordt. Zwaar verkeer (boven 3,5 T) zou binnen die zone verboden moeten
worden. Aan alle schooluitgangen moeten, binnen de zone
30, nogmaals verkeersdrempels
aangebracht worden rond de
oversteekplaatsen.
Buiten deze dorpskernen moet
een zone 30 ingesteld worden
in bepaalde woonwijken van de
gemeente ter bescherming van
de bewoners en de spelende
kinderen.
De zones 30 moeten, door voldoende, duidelijke en gepaste
signalisatie, aa.ngegeven worden.
Het is niet opportuun te streven naar een zone 30 binnen

de dorpskernen en woonw^ijken, zonder het doorgaand verkeer (vooral het zwaar verkeer)
een alternatief te bieden.
Dit zou gebeuren langs zogenaamde „Ringlanen".
E^n uitzondering kan gemaakt
worden voor de bevoorrading
van de binnen de zone 30 liggende handelszaken. Hier kan
bvb. gelost en geladen worden
tussen 5 en 7 u. en tussen 18 en
20u.

Buiten de dorpskernen en
woonwijken moet, voor alle wegen in de gemeente beurtelings
parkeren toegepast •worden.
Al deze maatregelen, binnen
Hierdoor kunnen meer fietspade dorpskernen en woonwijden worden aangelegd — desken, moeten het mogelijk manoods slechts aan één kant van
ken om de voetpaden te verbrede rijweg. Fietspaden, zowel
den en terzelfdertijd, het fietsbestaande als nog aan te legpad — los van de rijweg — in dit
gen, moeten duidelijker aanvoetpad te integreren.
geduid worden. Vooral binnen
Beperkte parkeerstroken op de een dorpskern moet alles met
rijweg kunnen hierdoor ook de fiets bereikbaar zijn.
worden aangelegd. Door het
uitbannen van het verkeer in PREVENTIE
de dorpskernen is het mogelijk
deze met groen en bloembak- Inzake verkeersveiligheid is het
ook aangewezen de veldwachken te verfraaien.
ters vooral tijdens de spitsuren
Een herinrichting van de meer preventief in te zetten.
marktplaatsen en dorpspleinen H u n aanwezigheid in het gedringt zich hier dan ook op. meente-beeld werkt de verIn de woon\vijken kan dan ook
keersveiligheid in de hand. Verde inrichting van speelpleinen
der is een strenger optreden geworden overwogen.
rechtvaardigd wanneer het gaat
over foutparkeerders, vooral op
BEREIKBAAR
Aan de rand van de zone 30 het fietspad.
moeten
parkeergelegenheden Doordat er ook rijkswegen en
geschapen worden zodat men provinciewegen de gemeente
de plciatsehjke middenstand Ichtegem doorkruisen kunnen
vlot en te voet kan bereiken.
niet alle voorgestelde maatreDe zogenaamde
Ringlanen gelen uitgevoerd worden door
moeten aangepast en, eventu- de eigen gemeentelijke instaneel heringericht worden, voor ties. Het is en blijft een feit dat
het doorgcuande z'waar verkeer. de gemeentelijke overheid weinig of niets doet voor de veiLangs de rijweg van die Ring- ligheid van zijn bevolking (cfr.
lanen moeten uitgebreide par- het verkeersvedigheidsplan opkeerstroken w^orden voorzien gemaakt door zijn eigen veldvs^achters).

WEST-VLAANDEREN
OKTOBER
Do. 14 BRUGGE: Dirk Demeurie
spreekt over het IJzergebeuren en
de Dodengang. Met videofilmpjes:
Aan de kleine rivier, en In Flanders Fields. Om 20u. in De Gulden
Spoor, 't Zand 22.
Zo. 17 ZWEVEGEM: Ledenfeest
in zaal Boldershof, Harelbeekstraat
25, vanaf 12u. Gastspreker: minister Johan Sauwens. Deelname: 400
fr., -lOj. gratis. Info en inschrijven
op sekretariaat (75.65.57). Org.:
VXJ-Vlaamse Klub Groot ZweveMa. 18 IZEGEM: Bovenzaal Oud
Stadhuis om 15u.: dr. Filip Motte
over
,.Rugklachten".
Org.:
V W G - Izegem.
Di. 19 lEPER: Om 12u.46 stipt
aan Hotel Ariane, Slachthuisstr.
Om 13u.50 in Adbij ter Duinen te
Koksijde voor tentoonstelling De
Latrinair; om 15u.: rondleiding in
hotelschool. Deelnameprijs: 250 fr.
(museum, hotelschool, koffie en gebak). Org.: W I . Info: J. Braem
(057/20.24.68) of K. Devlleger
(057/20.25.37).
Wo. 20 OOSTDUINKERKE:
Jan Loones over Vlaanderen na het
St.-Michielsakkoord. Om 14u.30 in
zaal Witte Burg. Iedereen welkom.
Org.: V W G .
Do. 21 KORTRIJK: Vergadering
van de Hendrik Brugmans Kring.
Om 20u. in KB, Leiestraat 20.
Spreker: R. Detrez, prof. Slavistiek KUL over Joegoslavië. Info:
066/75.73.94.
Do. 21 ROESELARE: Jaak Vandemeulebroucke over de Hormonenmaffia. Om 20u. in Diensten-

zodat truckers hun vrachtwagen en/of opligger daar kwijt
kunnen zonder ze binnen bun
woonwijk te moeten plaatsen
(ev. voor hun huisdeur). Dit
bevordert het aangezicht van
de woonwijk en burenlawaai
(op de onmogelijkste uren van
dag en nacht) wordt daardoor
vermeden.

centrum 't Leeuwke, H. Verrieststraat 4. Org.: Rodenbachkring
Roeselare.
Wo. 27 IZEGEM: V-Club voor
Volwassen: Herfstbloemstuk. Om
19u.30 in de Ommegangstraat 5.
Meebrengen: oase, schaar, potjes,
snoeisel en bloemen uit de hof.
Org.: Vlanajo.
Do. 28 IZEGEM: Bar auditorium
om 20u.: Roger Marijnlssen over
,,De waarde van het kunstwerk".
Org.: VSVK-Izegem.
Za. 30 ST.KRUIS-BRUGGE:
Voorstelling bundel ,,Woorden
voor Anton", waarbij het boek zal
overhandigd Nvorden aan A. Van
Wilderode t.g.v. zijn 75ste. verjaardag. Om 14u. in de Ridderzaal van
de Abdij van Male, Pelderijnstraat
38. Org.: FVK-Rodenbachfonds.
NOVEMBER
Wo. 3 TIELT: Gespreksavond met
EuropïirlementsUd Jaak Vandemeulebroucke over De Hormonenmaffia. Om 20u. in de A. Desseynzaal van het KG Gildhof Sint-Michielstraat 9 te Tielt. Inkom 100 fir.
Org.: A. Vander Plaetsekring en
VU-Tielt.
Vr. 5 ICHTEGEM: Koffiekaarting
vanaf 18u.30 in Ons Huis, Eernegem. Ook op 6/11 vanaf 14u.30.
Org.: VU-afdeling Groot-Ichtegem.
Za. 13 DEERLIJK: 2de grote
tekstielkaarting in het ontmoetingscentrum D'Iefte te Deerlijk. Vanaf
lOu. De winnaars ontvangen 2
handdoeken en de verliezers 2 washandjes. Tevens tombola voorzien.
Org.: VWG-Deeriijk.

Veel van de voorgestelde maatregelen kunnen reeds gerealiseerd worden op initiatief van
het gemeentebestuur en uitgevoerd -worden met eigen personeel met een minimum cian
uitgaven. Voor aangelegenheden die niet binnen de bevoegdheid van de gemeente vallen
zouden onze verkozenen wat
meer kunnen aandringen bij
hogere instanties (ev. ,,hun invloed kunnen aan^wenden') om
resultaten te bereiken die ten
goede komen aan gans onze bevolking.
Tot slot vrsiagt de VU-afdeling
zich af of haar studie utopisch
is. Het antwoord klinkt rezoluut: wie in de toekomst van
onze gemeente en onze - kinderen wil investeren, moet
,,wilde" plannen naar voor
schuiven. Het toenemend autoverkeer vormt een bedreiging
voor al onze (jonge) gezinnen,
de bejaarden, de fietsers en
vooral ook ons leefmilieu.

iBURG
NOVEMBER
Za. 6 NEEROETEREN: Limburgse première van De Honden in
het Zegekoor. Om 20u. 15 in Kultureel centrum. Kaarten aan 240 fr. in
KG (089/86.31.88) of Café Cambrinus te Bree (089/47.28.97). Org.:
Ijzerbedevaartwerkgroep, DF en
W G Gewest Maaseik.

ANTWERPEN
OKTOBER
Vr. 15 TONGERLO: Leo De Decker toont zijn video-opname van
hun reis naar de Kaukasus, strijdtoneel van de Divisie Wiking. Ontvangst bij Russische veteranen. Om
20u. in Kapellekeshoef. Org.
SMF-Kempen.

groepen i.s.m. VLCD.

Vr. 15 NIJLEN: Jaariijks Mosselfeest in zaal Kempenland te Nijlen.
Van 19 tot 22u. Ook op 16/10 van
16 tot 22u., en op 17/10 van 13u.
tot zolang de voorraad strekt. Mosselen: 300 fr., koude schotel: 150 fr.
Org.: Vlaamse Kring Kempenland.

Vr. 22 HEIST O/D BERG: Voorzitter Roger Van E>yck en bestuursleden Vlaamse Kring Rodenbach
nodigen uit om 20u. de 19de Revue
van de hei bij te wonen. Toegang
250 fir. Reservatie vooraf verplicht
(015/24.80.86).

Za. 16 EDEGEM: Om 20u. in
Drie Eiken: kaartavond. Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE.

NOVEMBER

Ma. 18 KALMTHOUT: Daens en
de relatie met Louis Paul Boon.
Voordracht door F.J. Verdoodt.
Om 20u. in zaal Cambuus, Heidestatiepleln. Inkom: leden 50 fr.,
niet-leden 100 fr. Org.: FW-Kalmthout.
Wo. 20 EDEGEM: Om 20u. in
Drie Eiken: Simonne de Beauvoir
over mevr. Callebout. Org;:
FW-Edegem.
Wo. 20 KAPELLEN: Gespreksavond over Kultuurbeleid in Vlaanderen. Inleider: Johan Beke (Vakbel). Om 20u. in het KC De Oude
Pastorij, Dorpstraat 45. Info:
666.70.98. Org.: Vlaams Vrouwen-

Vr. 22 KALTMHOUT: JaarUjks
gezellig samenzijn met etentje in
de parochiezaal
St.Jozef te
Heide-Kalmthout. Deelname aan
verrassingsmenu: 750fi".storten op
rek. 404-5069521-62 of betalen aan
bestuurslid. Org.: VU-Kalmthout.

Vr. 12 SCHOTEN: Toneelvoorstelling: De Honden in het Zegekoor. Om 20u. in de Gemeentelijke feestzaal, St. Cordulastraat
10. Inkom: leden 200 fr., niet-leden
250 fr. Kaarten: 03/645.86.50 03/353.68.94. Org.: F W KK Jan
Puimège, VTB-VAB en /Uice Nahonkring.
Za. 13 BRASSCHAAT: 19de
avond van Flandriako Etxec, vzw
Vlaams Huis in Baskenland, met
simpatisanten. Deuren open vanaf
19u. Aanvang barbecue om 19u.30
(250 fr.). Inschrijving enkel door
storting voor 7/11 op rek.nr.
404-1040711-50 van Steunkomitee
voor Baskische Scholen. Info: Walter Luyten (03/482.11.39).

OOST-VLAANDEREN
OKTOBER
Do. 14 DEURLE: Debatavond
met voorzitter Bert Anciaux. Om
20u.in het Gemeenschapslokaal te
Deurle. Org.: VU-Latem-Deurle.
Za. 16 LAARNE-KALKEN:
Groot Herfstbal in Zcial Koninklijke Harmonie, Koffiestraat te
Kalken. Aanvang 19u. Org.:
VU-Laarne-Kalken.
Za. 16 GENT: Noors Buffet, in
Feestzaal Complex Stedelijke Alilieudiensten, Gasmeterlcian 107.
Vanaf 19u.30. Inschrijven voor
11/10 door storting van 400 fr.
op rek.nr. 068-2012795-72 van
Vlaams Kultuurcentrum Maria-

BRABANT
OKTOBER
Za. 16 RUISBROEK: Boerenkermis (stoemp, kis, varkensgebraad
en andere boerenkost) in de Parochiekring, Kerkstraat 31, van 17 tot
22u. Ook op 17/10 van 12 tot 20u.
Org.: VU St.Pieters-Leeuw/afdeling Ruisbroek.
Za. 23 BUIZINGEN: Jaarlijkse
pensenkermis in de Don Bosco-kelder, Alsembergse Steenweg. Vanaf
17u. Ook op 24/10 vanaf llu.30.
Org.: VU-Buizingen.
Zo. 24 AARSCHOT: JaarUjks
Pannekoeken- en Smoutbollenfestijn. Van 14 tot 20u. in de parochiezaal van Langdorp. Org.: VU-Aarschot.
NOVEMBER
Za. 20 KAMPENHOUT: Vijfde
witlooffestijn in zaal Pax, Brouwerijstraat te Kampenhout. Van 18 tot
21u. Ook op 21/11 van llu.30 tot
15u. Org.: VU-Kampenhout.

ZOEKERTJES
• Vrouw
(°69),
Graduaat
Tuinbouw, Hoger Instituut
voor Land- en Tuinbouw^,
zoekt passende betrekking in
de omgeving van Gent of van
Brussel.
O/Ref:
93.03.18.
Info: Volksvert. Etienne Van
Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94
(7-15u.)
• Vrouw (°72), Pedagogisch
Hoger Onderwijs, zoekt pas-

kerke, met vermelding Noors Buffet, of tel. 226.22.67 (Johan Beke)
of 223.01.36 (kantooruren).
Za. 16 SENT-GILLIS-WAAS:
VU-bal, in aanwezigheid van Chris
Vandenbroeke. In zaal Katolieke
Kring, Kerkstraat 58. Inkom 100
fr. Info: Romain De Graeve,
03/770.70.62. Org.: VU-St.-GUlis-Waas.
Zo. 17 NINOVE: Paddestoelenwandeling door het VWG-Ninove, o.l.v. natuurgids Herman De
Kegel. Verzamelen om 14u.l5.
Vertrek om 14u.30.
Vr. 22 SINT-AMANDSBERG:
Hoorzitting over defusie Gent.
M.m.v. Bob Van Hooland en Paul
Van Grembergen. Om 20u. in de
raadszaal van het oud gemeentehuis (Antwerpse Stwg.). Org.:
VU-St.-Amandsberg.
Zo. 24 WETTEREN: Eerste
VU-eetfestijn. Van 12 tot 14u. in
het Parochiaal Centrum, Kattestraat. Warme beenhesp met
groentenkrans en aardappelen
(400 fr.) Kinderen 200 fr. Info
en kaarten bij Francis Van Lindt
(02/646.33.50).
NOVEMBER
Di. 2 NINOVE: Shownamiddag
met Antoine Van der Heven. Aanvang om 14u.30. In zaal Pallieter
te Outer. Org.: V W G .
DECEMBER
Zo. 5 DENDERLEEUW: Arrondissementeel Eetfestijn. In Zcial
Horizon, Steenweg 550, van
llu.30 tot 21u. Keuze uit vis met
Hollandse saus en steak met diverse sausen. Deelname: 350 fr.
Org.: VU-arr. Aalst.
sende betrekking in de omgeving van Vlaams-Brabant.
O/Ref: 93.04.20. Info: Volksvert. Etienne Van Vaerenbergh,
tel.
02/519.86.94
(7-15u.)
• M a n (°69), Industrieel ingenieur, zoekt passende betrekking in de omgeving van Gent
of
van
Brussel.
O/Ref:
93.04.22.
Info:
Volksvert.
Etienne Van Vaerenbergh, tel.
02/519.86.94 (7-15u.)
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DE ONBEGREPEN TRAINER
Er vieL vaitzeipprekend ook enig voetbainieuw<) te rapen. gen het verlies aan inkomgelden.
De Rode DuiveU bereidden de uitweddtrijd tegen Roemenië Michel D'Hooghe stak trouwens
een vermanende vinger op richvoor Zander veeL overtuigingskracht. Maar dit betekent ting openbare televisiestations.
op zichzelf niets. Voor de zoveebte maal kon tegen het BRTN, RTBf en zelfs V T M
gescfpeiden Gabon worden voötgestetd dat onze internatio- moeten zich maar niet dik maken, aldus de bondsvoorzitnalen maar moeilijk het spel kannen maken tegen laag ter. Hij weet immers wat het
ingeschatte tegenstanders. Wij zijn en blijven counterko- voetbal w^aard is.
ningen.
Wanneer er in de lente vanvol-

O

ns voetbal is op de tegenaanval afgeregeld. Al geven de betrokkenen dat
nooit openlijk toe. Overigens
liet
bondsvoorzitter
D'Hooghe zich Ln deze op een
merkwaardige uitlating betrappen. Hij zag geen verband tussen de mislukte repetitie van de
Rode Duivels en het bescheiden niveau van de vaderlandse
kompetitie. Hij meende dat zo\vel net een als het ander spoedig ten gunste kan veranderen.
De nationale ploeg zal inderdaad aan inhoud winnen -wanneer Scifo, Grun en Oliveira
uit buitenlandse loondienst terugkeren. De president had er
ook mogen cian toevoegen dat
Franky Van der Eist en Mark
Degryse node gemist werden.

WEL VAREN
Maar desondanks had de ploeg
van Van Himst beter mogen en
moeten ^^oetballen. Al voegde de
bondscoach er nog aan toe dat
we het allemaal verkeerd bekeken. Dat de match best leerrijk
was en dat hij en de ploeg er hun
voordeel zouden mee doen. Paul
merkte ook op dat het in de toekomst misschien beter zou zijn
soortgelijke wedstrijden achter
gesloten deuren te spelen. O m
ongewenste en naar zijns inziens
totaal ongepaste kritiek te voorkomen. Waarvan akte.
Het was overigens niet de eerste keer dat we vaststelden dat
trainers, bestuurders en joernalisten eenzelfde match totaal anders zien en inschatten. Het zal
allemaal te maken hebben met
de belangen die men meent te
moeten verdedigen.

De bondsvoorzitter die voor de
gelegenheid ook over andere
problemen zijn zeg deed beweerde bij hoog en bij laag dat
de bond en de profklubs wel
vaarden bij het nieuwe televisiekontrakt met de betaalzenders
Canal Plod en Filmnet.
Dit ondanks de vaststelling dat
de betalende toeschouwer buiten Brussel (Anderlecht is ook in
deze de grote winnaar) past voor
vrijdagavondvoetbal. De financiële kompensaties vanwege de
betaalzenders wegen dus op te-

gend jaar opnieuw aan tafel moet
w^orden geschoven om de aflopende kontrakten te vernieuwen
zal het hard tegen onzacht gaan.
Tenminste, zo wordt verondersteld. Want met de openbare
omroep weet men nooit... Al zal
het inmiddels wel tot iedereen
zijn doorgedrongen dat de klubs
zonder de televisie onmogelijk
kunnen overleven. Al hun indirekte inkomsten vertonen een
link met de huiskamer en het
aantal kijkers van de betaalstations volstaan in geen twintig jaar
om de adverteerders gelukkig te
maken. Het wordt tijd dat de

bondsvaderen die waarheid eens
luidop te horen krijgen.

ON-SCHENDBAAR
Om de poen is het te doen. Dat
heeft Bernard Tapie altijd al geweten. De grote baas van Olympique Marseille wordt nu persoonlijk aangevallen in het omkoopschandaal. Omdat hij betrokkenen met geld zou hebben
proberen overtuigen de volledige schuld op zich te nemen...
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Al heeft men er wel goed
zijn best voor gedaan. Het heet
dat Olympique Marseille vierhonderd miljoen schulden zou
tellen. En daarmee is het nog niet
gedaan want gevraagd werd de
politieke onschendbaarheid van
Tapie op te heffen naar aanleiding van nog andere financiële
malversaties. Wordt het onderzoek inge-willigd dan hebben we
zeker nog niet alles gezien. In de
marge rijst wel de vraag hoe de

klub, die in de toekomst nog altijd naar de tweede afdeling kan
worden teruggezet, deze onverkwikkelijke reeks schandalen op
termijn zal kunnen overleven.
Zal de politie, die in Frankrijk
nog veel meer dan elders met
de sport is verweven, nogmaals
de reddende hand aanreiken?
We kunnen het moeilijk geloven.
Omdat het doen en laten rond
de klub nu door vriend en tegenstander met argusogen wordt
gevolgd en niemand nog meer
aantijgingen of verdachtmakingen kan verdragen. De maat is
vol in een land dat verondersteld
•wordt over vijf jaar de ^vereldbeker te zullen organiseren en
tegen die tijd de schandaalsfeer
al lang zou moeten ontgroeid
zijn...

Flandrien

HET ZOVEELSTE SLACHTOFFER
Sportnieuws laat zich niet sturen. E^n weekend zonder
kompetitievoetbal in de hoogste klasse kon in deze tijd van
het jaar geen gespreksstof opleveren. En toch.
In Heist op den Berg stierf
Geert De Vlaeminck, de zoon
van Eric, in volle inspanning
tijdens de veldrit. Hartstilstand. Vreselijk. Tragisch. De
beelden van een machteloze
vader bij de overleden zoon.
De dood in uitgesteld relais
in de huiskamer. Het zoveelste
slachtoffer. De rij met vraagtekens wordt almaar langer. O p nieuw stond de zin en de onzin
van topsport ter diskussie. Al
wilde het toeval dat we daags
tevoren in de krant konden lezen dat in de Verenigde Staten
het gen, \vat dus op erfelijk-

heid wijst, ontdekt werd dat
jonge sportlui mogehjk zou doden in volle inspanning. Het
fatale verschijnsel heet cardyomyopatie en zou een abnormale verdikking van de w^and
van de hartspier voor gevolg
hebben waardoor de doorstroming vermindert, het kleppensysteem ontregelt geraakt en
de dood plots kan intreden.
Het zou natuurlijk onverantwoord zijn de recente dodenlijst meteen als uitgelegd te beschouwen.
Theo Lebon, de dokter van de
vorig jaar tijdens het mountainbiken in Overijse overleden Wim Lambrechts zegde
aan Het Belang van Limburg
daaromtrent: „Bij Wim Lambrechts was cardyomyopatie
zeker niet de oorzaak van zijn

plotse dood. Diverse doodsoorzaken zijn mogelijk. Dat
kunnen zelfs relatief simpele
dingen zijn zoals oververmoeidheid van het hart of een
in stilte woekecende infectie.
Als het groot publiek verneemt
dat een sportman plots is gestorven, is doping altijd het
eerste waaraan wordt gedacht.
De werkelijkheid is echter veel
gecompliceerder dan dat."

terug na lange periode van inaktiviteit w^egens knieoperatie
en heeft zich misschien geforseerd.

GRENZEN

Misschien. Want het blijven
gissingen, veronderstellingen.
Vanzelfsprekend viel ook deze
keer het ^voord „doping". We
weigeren dit te geloven. Als
één jongeman de gevolgen van
de dopingellende van dichtbij
heeft tneegemaakt is het wel
de zoon van vader Eric.

Zeker in het geval van Geert
De Vlaeminck. De 26-jarige
Meetjeslander zou in de voorbije weken bezeten getraind
hebben omdat hij zijn Belgische kampioenentrui (bij de
amateurs) alle eer wilde aandoen. Mogelijk passeerde hij
zijn eigen grenzen. Hij kwam

We vragen ons trouwens af
of de nationale bondscoach na
deze vreselijke tegenslag nog
voldoende motivatie zal kunnen opbrengen om zijn taak
naar behoren te vervullen. Hij
is per slot van rekening ook
•maar een mens.

LEPEL-EMOl
RESTAURANT HASSELTBERG
NIEUWELMN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het
Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ D e Gulden Spoor
MENU'S
AAN 950
en 1.600 fr.

WOENSDAG EN
ZONDAGAVOND
GESLOTEN
IncKislefprlJs voor
BANKETTEN

RESTAURA^JT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
- banketzalen tot
300 personen
- specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05-65.89.40
BIJ vertonen
van VU-lldkaart:
één aperitief gratis.

reclitover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82
* dranken
* snacks

* restaurant
* zaal voor 50 pers

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

AFSPANNING
In de Groene Poort
Dorp31,GOOIK
Tel. 02/532.10.21
Sedert een tialve eeuw het
Vlaamse trefpunt in het Pajottenland
Streekbieren, botertiammen,
spaghetti en ijs.
Terras, speeltuin, vergaderzaal.
Uitbaters Herman Neul^ermans en Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten

'tboerenhof
CAFE•RESTAURA^f^-FRmJUR
Terras - Lunchroom Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tei. 041/81.07.03

liet ^aling^uijö
Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde.
Tel. 0 5 2 - 4 2 . 3 2 . 4 6
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
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Zo de bank
Een ongeval of een ziekte koiïien altijd onverwachts. Iedereen

Kredietbank. Met de KB-Hospitalisatiepolis* bent u verzekerd

kan er vroeg of laat door getroffen worden. En de kosten

tegendefinanciëlerisico'svaneenziekenhuisopnamewegens

voor medische verzorging nemen alsmaar toe. Daarom is

ziekte en ongeval. En aanstaande moeders krijgen een steuntje

het goed om te weten dat er een bank is die niet alleen n 9 ^ ^

in de rug. Ookvoor bevallingen geldtdeKB-Hospitalisatie-

voor uw welvaart, maar ook voor uw welzijn zorgt. De U ^ ^ J J

K R E D I E T B A N K .

T H U I S

B I J

polis*. In elk KB-kantoor krijgt u alle informatie.

DE

BANK

V A N

HIER,

*De Kredietbank heeft de KB-Hospitalisatiepolis afgesloten bi] OMNIVER NV, een verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nummer 0993 om de tak 2 - ziekte te beoefenen

KULTÜl
PROGRAMMA
VOORMIDDAG
KOLLOQIUM
KUNST: W I E W O R D T ER BETER VAN?

ZONDER

Van 10 tot 12.15 uur

ANTWERPEN 17 OKTOBER 1993 - ELZENVELD

Na een welkomstwoord van Herman Lauwers (VU-fraktieleider m de Kamer), houden Gerard Bodifee (joernalist „De
Standaard") en Johan Thielemans (teaterrecensent - publicist) een referaat Vervolgens gaan ze in de clinch met Rene
Smits (ere-inspekteur middelbaar kunstonderwijs - beeldhouwer) tijdens een debat over het kunstenbeleid Kultureel
werker Ivo Goris leidt het gesprek, het slotwoord wordt uitgesproken door Frieda Brepoels (Bestendigd Afgevaardigde
van de provincie Limburg, bevoegd voor kuituur)
ALTERNATIEF PROGRAMMA
ZIJ die het kolloqium niet wensen bij te wonen kunnen deelnemen aan een mooie stadswandeling o 1 v een ervaren gids
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur, het vertrek is
voorzien om 10 45 uur m het Elzenveld
Bij regenweer is er een museumbezoek als alternatief voor
het alternatief programma voorzien

NAMIDDAG
De lokaties m het Elzenveld waar de diverse optredens (soms
gelijktijdig) doorgaan zullen ter plaatse duidelijk aangegeven
worden Bovendien krijgt u in het Elzenveld ook nog een
p rogram mablaadj e
12 30 uur Zakdoek
Kon. Harmonie St.-Cecilia Heist m het nabije
stadscentrum
13 30 uur Ensemble van konservatoriumstudenten
Frank Cools
Kinderteater Klutske
14 00 uur Hommage aan Nic Van Bruggen door M. Oukhow
en H. Van der Cruysen
15 00 uur Zakdoek
Kinderprogramma Josette m het K J T ^
15 30 uur Trio 18 en Arjaun
Karel Declercq
Kinderteater Klutske
Van Unkj naar rechte en van boven naar onder. Trio 18 weet hoe dm gitaren moeten klinken; Frank
CooL brengt een BreL-programma, de aLUrkleindten worden verwend door KUUdke en voor de jovLaLe
noot zorgt de Pajotje groep Arjaun

16 00 uur Hommage aan Nic Van Bruggen door M. Oukhow
en H. Van der Cruysen
17 15 uur Slotakkoord door Bert Anciaux en de Kon. Harmonie St.-Cecilia Heist.
Doorlopend Joke van den Brande (kalligrafie), A. de Beul
(ambachten in woord en beeld), Wannes D e Rijck en Frank
Terkindt (glazeniers), Carl Meersman (kartoonist), Willem
Cuyvers (beeldhouwer)

PRAKTISCH
ER GERAKEN: 't Elzenveld is
gelegen in de Lange Gasthuisstraat 33-39 in 2000 Antwerpen
(zie ook plannetje) Vanaf de
autosnelweg tot aan het Elzenveld ziet u de gekende VU-pijlen Wie met de trein komt stapt
uit m het Centraal Station en
neemt aan de Frankrijklei tram
12 of 24 of Bus 1 tot aan de
Nationcde Bank

Presentatie Walda van Onckelen en Luk Verlonje
* Het kinderprogramma „Jojette "gaat door in het nabijgelegen Koninklijk Jeugd Theater (KJT) Gelieve hterMoi echter in te échrijven
door ondertitaande bon in te dturen

PARKEREN: u kan uw wagen
kwijt in de betaalparking Oudaan die open is tot 18 uur Lukt
u dat niet of wil u om 18 uur
nog niet naar huis dan raden •we
u aan uw voertuig aan de Scheldekaaien te parkeren Mensen
met een handikap kunnen gebruik maken van de parking van
het Sint-Elisabethziekenhuis in
de Leopoldstraat, wel vooraf
even het VU-sekretariaat bellen
02/219 49 30
ETEN: in de buurt zijn eetgelegenheden bij de vleet In het
kafetana van 't Elzenveld kan u
uw lunchpakket verorberen
DRINKEN: de sympatieke
tapploeg van VU-arrondissement Antwerpen houdt het kafetana open Dorst zal u dus
met hjden
KE^DEROPVANG: is uiteraard voorzien
- ^ ^ ~

Hugo Van Der CruyMen (luikd) lecöt een öelektie voor uit het oeuvre
van Nu: Van Bruggen, terwijl Karel Declercq (rechtd) een portie
onzin opdient.
^

Sr

?

*6

DONDERDAG 14 OKTOBER 1993

KÜU-llURTJE
GIDS VOOR NOORD-ENGELAND
O !

In de Domuiicuj Reekó, de bekende serie Nederiandse Reisgidsen, verscheen onlangs een
deel over Noord-Engeland.
Noord-Engeland is een zeer afwisslend gebied, zowel wat betreft het landschap als de beziens^vaardigheden. De nationale parken zoals het schitterende Lake Distrikt zijn een
bezoek waard, Wciarbij ook de
Yorkshire Dales en^de North
York Moors niet mogen worden
vergeten. In steden als York en
Lancaster vindt men de kombinatie van een niet al te grote
stad met toch veel bezienswaardigheden. Ook aan badplaatsen
ontbreekt het aan de Noord-Engelse kusten niet. De ontelbare
dorpjes vormen een leuk kontrast met de grote steden aan de
zuidrand van dit gebied.
In deze gids wordt nogal veel
aandacht besteed aan de graafschappen of counties waartoe
elke streek, plaats of elk dorp
behoren. Ieder graafschap heeft
z'n eigen aard en sterke tradities. Ook raadt men in de gids
ten stelligste een bezoek aan het
Eiland Man aan. Dit eilandje is,
volgens de auteur van het boek,
Engeland in het klein.
In de gids wordt een cirkelvormige reis door Noord-Engeland
gem£iakt, tegen de klok in. Het
vertrek is in Huil, omdat dciar
de meeste toeristen met de overzet aankomen, en de reis eindigt
in Sheffield. Uiteraard hoeft u
de besproken trajekten niet te
volgen, door gebruik van het
alfabetisch trefwoordenregister
laat dit boek zich als elke andere reisgids hanteren.
De Dominikus-reisgidsen kregen een nieuw jasje, een frissere
vormgeving. De stevigere kaft
met afgeronde hoekjes maken

In het Elzenveld in Antwerpen, waar volgende zondag de
Kultuurdag doorgelat, loopt nog
tot 31 oktober de tentoonstelling Roger baron Averntate 100
Jaar jong. Wie naar de Kultuurdcig komt kan er misschien even
binnenwippen.

De ölag bij Hcuitingö in 1066 wad een kruciaai feit in de EngeU- Normand'uche gejchiedenid. Toch
geven dommige rei)gid<)en wel eend tegengestelde informatie over de direkte aanleiding van de ölag.

de gids ,,reisbestendiger". Het
tekstvolume is blijkbaar groter dan in de oudere uitgaven.
Kenmerkend voor de Dominikus-reisgidsen zijn de inleidende hoofdstukken met achtergrondinformatie over land,
bevolking, geschiedenis en kuituur, beschrijvingen van de beziens-waardigheden volgens loische routes, en tips voor eksursies buiten deze hoofdroutes. In de nieuwste uitgaven
vind je nog meer praktische informatie, nog meer duidelijke
kaartjes en plattegronden, funktionele illustraties, nu ook een
aantal kleurenfoto's, en overzichtelijke registers. Het is echter jammer dat de keuze van het
lettertype en het korps, en de
wijze van indeling de overzichtelijkheid van de tekst niet altijd
ten goede komen.
Om een reisgids optimeial te
kunnen recenseren zou je er een

f

SPIERDYSTROFIE
Spierdystrofie is een ziekte die
je krijgt als je erg jong bent. J e
wordt er niet oud mee, meestal
niet ouder dan vijftien. Simon
lijdt ook aan spierdystrofie. Simon is het hoofdpersonage in
het mooie boek Tot zien^ Sinwn
van de Niewzeelandse auteur
David HiU.
We volgen Simon en zijn vriend
Nathan, doorheen de laatste
pijnlijke jaren van Simons
ziekte. Alaar dit jJles is in zo'n
opgewekte toon geschreven en
doorspekt van de zwarte humor, die eigen schijnt te zijn

aan dit soort patiënten, dat je
je soms betrapt op een ,,ongepaste?" lachbui. Het is de
grote verdienste van Hill dat hij
de dagdagelijkse bezigheden tot
spannende gebeurtenissen kan
omzetten, terwijl het ziektebeeld indringend wordt beschreven. Een boek voor iedereen die geen angst heeft om eens
flink te snotteren.

weekje mee op reis moeten kunnen gaan. Gezien de bescheiden financiële middelen waarmee dit blad zich moet behelpen, moeten we het maar stellen
met wat grasduinen in de reislektuur, hier en daar lees je een
fragment of hoofdstukje. Maar
wat viel ons echter op bij het
lezen in de gids voor Noord-Engeland?
Over de rechtstreekse aanleiding voor de sla§ bij Hastings,
tijdens dewelke de Normandiers o.l.v. WUlem de Veroveraar
in 1066 de Engelsen versloegen,
en zo de Engelse troon verwierven, schrijft de auteur het volgende: „Toen koning E2ward the
Confejdor (Edward de Belijder) (...)
in 1066 kinderiood stierf, meende
WUliam, hertog van Normandie,
dat hij recht had op de EngeUe troon.
Edward had echter Harold, zoon van
de graaf van Weddex, kroonprind gemaakt. " Maar wat staat er over

SPAANSE
SNAAR

Beslist werd de prijs toe te kennen cian Herman Leenders voor
zijn bundel Ogentroost, verschenen Arbeiderspers in 1992.
c» De uitreiking van de Pernathprijd 1993 heeft plaatd op
vrijdag 12 november 1993 om
14.30 uur in hetAntwerpd Perdhuid. Grote Markt 40, Antwerpen.

Auteur van het boek is Karin
Schaedtler. Ze heeft jarenlang
als gastvrouw op de passagiersschepen van de HoUand-Amerika Lijn gevaren. Ze begeleidde
veel
reizen
naar
Groot-Brittanië en schreef 6 delen over dit land in de Dominicus Reeks.

BOLERO
SCHEPT POEN

De Snaar
Snard ".

voortaan

00,'k

"Lod

De Nieu-we Snaar heeft onlangs
een C D met enkele van hun
nummers in Spaanse versie uitgebracht.
Momenteel zijn Lod Snard
(spreek uit ,,Los Esnars") cian
de slag in de Katalaanse hoofdstad Barcelona. Nog tot I november zijn ze ginds te beluisteren en te bekijken in het Teatro
Condal, aan de via Paralelo in
Barcelona.
In de loop van november volgt
een nieuwe toemee door Vlaanderen, uiteraard gespekt met
Spcianse verhalen.

- ^ ^ ^

Roger Avermate was niet direkt een flamingante voorman,
wel een merkwaardige figuur
uit het Antwerpse kultuurleven.
Hij werd geboren op 27 oktober 1893. Alhoewel hij lang een
hoge positie bekleedde bij de
Commissie van Openbare Onderstand was zijn grote passie
schrijven. Hij publiceerde literair en wetenschappelijk proza
alsook voor het toneel en ballet.
Alhoewel hij Vlaming was
schreef hij hoofdzakelijk in het
Frans, wat hem menig binnenen buitenlandse prijs opleverde
en het lidmaatschap van de Académie Fran§aise.

Dit is echter meer dan een jammerlijk schoonheidsfoutje. De
uitgever krijgt van ons in ieder geval deze recensie toegestuurd, hopelijk -wordt met onze
opmerking rekening gehouden
bij een eerstvolgende herdruk.

c& Noord-Engeland (Dominicut*
Reeled). Karin Schaedtler. Uitg.
J.H. Gottmer, Haarlem, 1993,
276 blz, 599fr.

c» Tot ziend Sinwn. David HilL
Uitg. Facet, 1993. Voor Uzerd
vanaf 12 Jaar.

Stassijns, De wetten van de zwaartekracht van Mare Tritsmans,
Langzaam en zacht van Nachoem
Winberg en Beeldendtorm van
Michael Zeeman.

diezelfde kruciale episode uit de
Engels-Normandische geschiedenis te lezen in de Dominicusgids over Normandie-Bretagne
(achtste druk, 1988): „Hertog
Willem van Normandie (...) wad
door koning Edward de Belifder aangewezen aL zijn opvolger op de
EngeLe troon. Maar toen Edward
dtterf. Let Harold van Weddex zich
tot koning uitroepen. " M.a.w. over
zulk een belangrijk historisch
feit geven beide reisgidsen, uitgegeven bij dezelfde uitgever,
tegengestelde informatie.

(ts)

Memos

HUGUES C PERNATHPRIJS '93
Uit 57 dichtbundels en manuskripten, ingezonden voor de
Hugued C. Pernathprijd ten bedrage van 75.000 fr., die néiar
aanleiding van Antwerpen kulturele hoofdstad van Europa
voor de vijfde mcial wordt toegekend, heeft de jury bestaande
uit Leen van Dijck, Joris Gerits, Roger Rennenberg, Gerd
Segers en Georges Wildemeersch op 21 september volgende titels voor bekroning in
aanmerking genomen: De val van
verf en roedt van Paul Gellings,
Ogentroodt van Herman Leenders, Paard van ghu van Koen

ROGER
AVERMATE IN
HET ELZENVELD

Hebt u er ooit eens bij stilgestaan welk muzikeial werk op dit
moment het best opbrengt? In
het informatieblad van auteursrechtenvereniging SABAM lezen we dat de Bolero van Maurice Ravel nog altijd het meest
opbrengende werk van alle tijden is. SABAM haalt deze, wellicht betrouwbare informatie bij
haar Franse tegenhanger SACEM.
Ravel overleed in 1937. Gezien
de beschermingsduur van een
vv^erk 70 jaar is zal het rekord
van Ravel nog wel een tijdje
stand houden. Maurice Ravel
zou ooit over z'n Bolero gezegd
hebben: „Och, dat Ld maar een
orkedtratiedtudie." Spijts het feit
dat de Bolero kapotgespeeld is
en hopeloos verkitcht dreigt te
geraken, zullen de erfgenamen
van de toondichter niet rouwig
zijn om dit bericht!

Alhoewel hij vlam'uig wad, dchreef
Roger Avermate vooral in het
Frand.

Na de Eerste Wereldoorlog ijverde Avermate voor de artistieke vernieuwing, \vat resulteerde in de uitgave van Lumière, een tijdschrift waaraan
ook Frans Masereel, de gebroeders J a n en Frans Cantré,
Henri van Straten en Joris
Minne mee\verkten.
In 1926 stichtte Roger Avermate de toen enige in ons land
bestaande
Vakschool
voor
Kunstambachten, de huidige
Stedelijke Leergang voor Sociale Promotie te Antwerpen.
Sinds 1947 k-wamen op zyn initiatief ook de Antwerpse Dansfestivals tot stand.
Avermates kritische monografieën over Rubens, Rembrandt,
Permeke, Rik Wouters en Masereel zijn genoegzacim bekend.
In 1981 volgde de aanstaande
baron - in 1983 kreeg hij deze
titel - Giorgio de Chirico op in
het Institut de France.
Roger Avermate overleed op 15
september in Antwerpen.

c» De tentoondteUing Roger baron Avermate 100Jaar Jong loopt
nog tot 31 oktober in bet Elzenveld, Lange GodtbuLtdtraat 45 in
Antwerpen. Alle dagen vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur.
DONDERDAG 14 OKTOBER 1993

MENGELWERK
EEN EIGENZINNIGE
SELEiaiE
ZATERDAG 16 OKTOBER

THE A M B U L A N C E
Amerik. triller van Lany Cohen (1990) met Eric Roberts, James
Ekrl Jones en Red Buttons. Het verhaal is nogal verward: onschuldige mensen worden door een vreemde ziekenwagen opgepikt
en verdwijnen daarna spoorloos. Een striptekenaar gaat de zaak
onderzoeken. (TV 1, om 23u.20)
ZONDAG 17 OKTOBER

BUITENLAND
Benjamin Oroza maakte een boeiende dokumentaire over de
„coca-boertjes" in Bolivië. Onder druk van de VS werd het verbouwen van coca-bladeren verboden. Vele kleine boeren belandden zo
in de gevangenis voor (mis)daden die voorheen een heel normaal
onderdeel van hun samenleving vormden. (Ned. 3, om 17u.)

THE TERMINATOR
De Termumtor is een robot uit de toekomst, die in mensengedaante
naar 1984 wordt gestuurd om een jonge vrouw te doden voor ze
zwanger wordt. Arnold Schwarzenegger neemt zijn taak ter harte in
deze grandioze aktiefilm. (BBC 2, om 21u.50)
MAANDAG 18 OKTOBER

SHY PEOPLE
Amerik. film van Andrej Kontsjalovksi (1987) over een Newyorkse
joernaliste die haar verwende dochter meeneemt naar de ,,bayou"
in Lxjuisiana om haar nicht, een moeder van vier zoons, te bezoeken. Een vrij bizarre film over liefde en haat, met een schitterende
vertolking van Barbara Hershey. (TV 2, om 22u.05)
DINSDAG 19 OKTOBER

ERGER DAN LIEFDE
In de eerste aflevering van een nieuwe dokumentaire serie over de
na-oorlogse wereldekonomie wijst de Belgisch-Amerikaanse hoogleraar Robert Trillin op het gevaar van het blinde vertrouwen in de
Amerikaanse dollar. Een „stoute" waarschuwing toen de ekonomie
na de oorlog opbloeide, maar een voorspelling die evenwel spoedig
werkelijkheid zou worden. (Ned. 3, om 21u.30)

PLATOON
Beklemmende, erg realistische Amerikaanse oorlogsfilm van Oliver
Stone en voor vele Amerikanen de eerste echte film over Vietnam.
Stone is zelf een Viëtnamveteraan, zijn film werd bekroond: 4 Oscars
en uitgeroepen tot de beste film van 1986. (TV 2, om 22u.)

DE DINO'S KOMEN
Er was reeds een overweldigende golf van dino's, toen
Spielberg aan zijn dinofilm Jurassic Park begon. Alles goed
bekeken deed hij niets anders
dan zijn ogen goed openhouden. J e zou hem zelfs van plagiciat kunnen beschuldigen, als je
weet dat hij ooit het boek Kernenergie voor de duivel van Anthony
Horowitz ter lezing toegezonden kreeg, waarin soortgelijke
situaties ontstaan (maar dan opgewekt door duistere machten),
als in deze goedgemaakte film,
die denderend als een trein naar
zijn klimaks gaat.

VLEES-SAURIERS
Als je Jurassic Park gezien
hebt, ben je wel van de idee
genezen dat het leuk zou zijn,
om net als onze voorvaderen,
op dinojacht te kunnen gaan.
Het verhaal gaat om een bezeten ondernemer, J o h n Hammond (een uitstekende Richard
Attenborough), die erin is geslaagd van het D N A terug te
vinden van diverse sauriër-soorten. Daarmee wil hij het pretpark der pretparken maken.
Maar de verzekering ziet het
niet echt zitten en wil enkel
zijn goedkeuring geven als dr.
Alan Grant (Sam NeUl, die zich
uitstekend voelt in zijn Indiana Jonesvel), een expert op
sauriërgebied, zijn instemming
geeft. Grant komt naar het eiland waar het park zal worden
gesitueerd in het gezelschap van
Elie Sattler, een biologe (een
verschikkelijk
niet-akterende
Laura Dern). In hun gezelschap
is ook lan Malcolm (Jeff Goldblum) een chaosexpert, die zelf
niet kan omschrijven wat zijn
beroep in feite is. Voeg daarbij
dan nog de twee kleinkinderen
van Hammond en je hebt de
personages die de strijd zullen
aanbinden met de op hol'geslagen dino's. Want dat had u reeds

SATERDAG
Tom Berenger, Mark Moses en Willem Dafoe in Platoon, de Vutnamfilm hy uüjtek. Buudag 19 oktober op TV 2, om 22u.

WOENSDAG 20 OKTOBER

LIVE AND LET DIE
Voor de eerste film waarin Roger Moore de plaats innam van Sean
Connery grepen de producenten terug naar een van de eerste boeken van lan Fleming. Jane Seymour, de ,,meter" van VTM, speelt
de vrouwelijke hoofdrol in dit Bnts spionageavontuur van Guy
Hamilton uit 1973. (VTM, om 20u.30)

AHASVERUS

DONDERDAG 21 OKTOBER

„Socialisten winnen," las
Ahasverus

HAPPY TOGETHERAmerik. komische film van Mei Damski (1989) met Patrick Dempsey. Helen Slater en Dan Scheider. Chris gaat studeren in Los
Angeles maar zijn kamergenote Alexandra denkt enkel aan lol maken. Een studentikoze klucht met weinig inhoud en veel gezwam.
(Ned. 2, om 20u.)
VRIJDAG 22 OKTOBER

TEN HUIZE VAN...
Edward De Maesschalk gaat op bezoek bij Paula D'Hondt, voormalig staatssekretaris, minister en Koninklijk Kommissaris voor de
migranten. Momenteel is zij voorzitster van „Kind & Gezin". (TV 2,
om 20u.40)

FOREIGN BODY
Victor Banerjee, de ster uit A Pondage to India brengt het in een mum
van tijd van nachtportier tot geneesheer en merkt al gauw dat er
geen vrouw is die niet zijn bed wü delen. Een niet onaardige komedie
van Ronald Neame (1986) in de stijl van de Engelse sekskluchten
uit de jaren vijftig. (Ned. 1, om 22u.30)

Grieken veranderen
van PASOKken

©

De Dino-rage dateert ai van voor SpUlherg er brood in zag.

geraden. Alhoewel de film niet
de bloederigheid heeft van de
roman van Michael Crighton,
in Amerika kreeg hij kwotering
13 en ouder mee en dat is w^el
nodig. (Alhoewel als men op
televisie het lijk van een Amerikaans soldaat door de straten
van Mogadiscio ziet sleuren, is
dat wel kinderen toegelaten.) Af
te raden voor gevoelige zielen.

DE FIRMA
The Firm is de goedgemaakte
adaptatie van de wereldbestseller van J o h n Grisham: Advotzaat
van de duivel (Bruna/De Standaard), die er enkele maanden
geleden in slaagde een voorschot op de filmrechten te vangen van 135.000.000 fr., voor
een boek dat hij nog moet schrijven. Tom Cruise werd door regisseur Sidney Pollack ingehuurd
om
zijn
geld-in-de-la-brengende prestatie uit A few good nun nog eens
over te doen. Cruise is Mitch
McDeere, een advokaat, die het
hogerop gaat zoeken en terecht
komt in een advokatenkantoor
dat bevolkt is met „heren"
(waaronder Gene Hackman
weer eens schittert) die het niet
zo nauw nemen met... en deze...
kunnen zowat alles betekenen.
Nadat twee bedienden van de
firma in een geheim'zinnig bootongeval bij de Kaaimaneilanden
de dood vinden, gaat Mitch het
uitzoeken. Hij stoot op meerdere doden binnen het advokatenkantoor, hij vindt zelfs uit
dat geen enkele bediende ooit
de zaak heeft verlaten, enkel
dan dood. O p een Hitckcockiaanse w^ijze leidt Pollack ons
langs wolfsijzers en schietgeweren, naar een climax die zelfs de
lezers van het boek nog kan verrassen, want enkele intelligente

Babbelzieke TV-vogel:
Beo Van der Maat

©
Rijbewijs met kruispunten

©
Het Verdriet van Nobelgië

©
Gifwolk boven Henegouwen:
Atbsjie!

©

SPAANSE SEX
Binnenkort krijgt de bioskoopbezoeker Jamon, Jamon voorgeschoteld. De titel van deze
met een Zilveren Beer op het
Festival van Venetië 1992 bekroonde film van de Spaanse
regisseur Bibas Luna, die in
het sex-circuit reeds een toontje
meezong, verwijst naar het heroïsche fllmgevecht tot der dood
tussen twee mannen, wjiarvan
de ene is gewapend met een
hesp en de andere met een varkenspoot. Maar dan heb je ondertussen reeds zitten kijken
naar een vermoedeliji<x vader die
het met zijn vernwedelijlce dochter doet, terwijl zijn vrouw het
met de dorpshengst aanlegt, en
zijn zoon het doet met zijn vermvedelijke dochter — wat dan
zijn zuster is, terwijl die zoon
ook het bordeel bezoekt van de
hoer, die de moeder is van de
vermoedelijke dochter van de industrieel. Een landelijk drama,
met sterke karakteruitdieping
en strenge verhaallijnen, met
een blote-borsten-show die iedereen die zijn mamale periode
nooit ontgroeide in alle staten
zal brengen. En de nodige dosis
humor, waarbij de scène met de
immense Osborne-stier, van wie
de teelballen als paraplu moeten
dienen, onvergetelijk is. Zelfs
de aftiteling is leuk, wanneer je
vermeld ziet staan dat de rol
van de madre puta anders is dan
die van de puta madre. Zeurkousen en moraalridders zullen
het moeilijk hebben met deze
film.
Willem Sneer

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15
mm van de kust, stelt U een zee voor van kalmte,
komfort, keuken rust, mstiek en romantiek.

Als van uitvlaggen maar
geen afvlaggen komt.

©

scenaristen (waaronder Robert
Towne) zijn flink bezig geweest.
Een triller waar men U tegen
zegt.

Hostellerie

i^^m

W]| bieden U
-14 luxueuze hotelkamers met alle
denkbare komfort
- Rjne Franse keuken, è 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 persj met uitgebreid ontbijt
2400 fr
- Volpension 2450 fr per persoon
Halfpension 2050 fr per persoon
- Gastronomische weekends van
vnidagavond tot en met
zondagmiddag 5400 fr per persoon

"SEMINARIEIHOGELDKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor graus mformatiepakket nopens onze mogelijkheden
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381
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DEZE WEEK IN

^DERWOOlir
ZUIDAMERIKAANS
Vorige week hoorden wij van
het voornemen van de Brusselse
handelaars en hun burgemeester om het aantal zitbanken in
straten en pleinen drastisch te
verminderen.
Deze maatregel zegt heel veel
over de mentaliteit van die
Brusselaars en hun (marionette ?) -burgemeester.

Gent in het Prinsenhof verbleef
en zijn wandtapijen weefde voor
Alargaretha van Oostenrijk. De
Fransen hebben zijn techniek
overgenomen en er ,,Gobelin"
van gemaakt.
Dit om u maar te zeggen hoe
iets van Vlaamse oorsprong na
verloop van tijd Frans wordt...
Line Lambert, Gent

van de transferten van Noord
naar Zuid, betekent het einde
van België!".

En reakties die wij als pacifisten alleen maar zullen kunnen
betreuren.

We stellen alleen maar vast dat
S P en CVP al lang geen punt
meer maken van deze transferten en samen met A B W en
ACV op voorhand als „geslagenen" naar de besprekingen van
het sociaal pakt gaan.

H e r m a n Van D e n Abbeele,
Schoonaarde

Vlaanderen wordt dubbel bedrogen. Of hoe kan je anders
ZOHEKESSPEL
verklaren dat de firma Van Hooi
Heeft die ,,burgervader" dan
oplossingen voor clochards die Gewezen VU-senator Robert door Wallonië uitgerangeerd
de stad „ontsieren" of is zijn Van de Zande beweerde in een wordt ten voordele van het
slogan enkel: „opgeruimd staat Knack-brief naar aanleiding Franse bedrijf Renault in de levan een pover stuk door Frans' vering van nieuwe bussen voor
netjes"?
Verleyen over de Vlaamse Be- de som van 2 miljard?
Deze toestand doet terecht den- weging dat om één of ander geSohdariteit, vergeet het maar.
ken aan Zuidamerikaanse ste- heim gevel de traditionele kranIn Wallonië telt alleen het ,,Eiden waar de arme kinderen sis- ten de Vlaamsgezindheid wengen volk eerst"!
tematisch uit het straatbeeld sen te verstikken.
Alle trikolore vlaggengezwaai
„verdwijnen".
Met de opiniepeilingen wordt ten spijt is er maar één remedie
Wat voor een wereld wordt dit? het nu zelfs te zot.
voor de Belgische plaag: ,,BoeKan hier niks tegen gedaan wor- Veertien dagen geleden gaven delscheiding"!
de ernstige (?) Vlaamse kran- Nu maar hopen dat de Vlaamse
den?
M. Bert, D w o r p ten een door La Libre uitge- regering waakzsiam blijft!
lokte peiling met het schijnbaar
W. Rosiers, Neeroeteren
P.S.: BrMdeL zou ai heel wat netter verheugend nieuw^s dat de VU
ogen indien er niet zoveel honden haast verd-wenen was. Een week
zouden wonen, niet?
later geeft De Morgen een andere ernstige peiling, waar de
VU
weer opklom tot 6 procent.
ROGER
Op veertien dagen tijd van goed NIET LINKS MAAR
DE LA PASTURE
3 naar 6 procent!

RECHTVAARDIG

Aan de lezersbrief over Rogier
Van der Weyden van M.S. uit
Koksijde ( W I J , 30 sept. j.1.) kan
ik het volgende toevoegen. Het
kleinkind van de schilder, Gozewijn van der Weyden, was als
poorter van Lier ingeschreven
tot in 1500. In 1492 schilderde
hij de luiken van het orgel in de
St.Gummaruskerk en in 1497 in
opdracht van J e a n Baptist Colibrant de triptiek die nu nog kan
bewonderd worden m dezelfde
kerk. Het is bij het aanschouwen van dit schilderwerk dat
J . L . De Belder zijn uitgeverij in
1950 Colibrant-Uitgaven heeft
gedoopt. In 1500 verkoopt Gozewijn zijn pand en vestigt zich
in Antwerpen.
Nog een nota: J a n Gobelen was
een Vlaamse wever uit de streek
van Oudenaarde die dikwijls te

En de ernstige kommentatorr,
die gewild teruggrijpt ofwel
naar 24 november '91 ofwel
naar de vorige peiling van de
organiserende firma.
Ondertussen
stel
ik met
vreugde vast dat... de winst van
de nieuwe liberalen hoofdzakelijk komt van... Rossem.
Voor mij is dat een juiste peiling:
sjoemelaars horen thuis in een
partij, die uitsluitend sjoemeltaal gebruikt in haar politieke
uitspraken.
F.S., Oostende

SOLIDARITEIT?
Spitaels, de onbetwiste PS-leider van Wallonië zegt het klaar
en duidelijk: ,,De rechttrekking

Als je in één nieuwbulletin op
radio en TV binnen de 30 sekonden verneemt, dat weer eens
1 9 0 + 1 5 0 + 90 hardwerkende
en zich aan de regels houdende
arbeiders en bedienden, hun job
en hun broodwinning verhezen,
terwijl 32 anderen die ons allemaal voor 2,3 miljard fr. hebben
bestolen, vrijuit gaan omdat het
gerecht geen tijd heeft gehad
om bedrog te behandelen, dan
zou iedereen moeten reageren.
En dan is men niet links, zoals men •weer hier en daar wel
zal opperen maar gewoon konsekwent rechtvciardig! Intussen
spelen gerechtelijke en andere
verantwoordelijken enorm met
vuur. Want als men zo doorgaat
komen er ongetwijfeld zware
moeilijkheden.

2Ï

PROFICIAT
Proficiat met het weekblad
W I J . Mag ik u vragen mij de
uitgeverij te laten weten van
het Eponiemen woordenboek van
Ewoud Sanders ( W I J , 7 okt.
j.1.). Ik hoop dat dhr. Sauwens
de autoloze zondag volgend jaar
er door krijgt, ook aan.hem proficiat voor de tijd van zijn ministerschap van Verkeer en zijn
ijver voor fietspaden! Ook proficiat voor zijn monumentenbeleid, o.a. de basUiek van Tongeren. Ik heb veel eerbied voor
die man, ook voor J a a k Vandemeulebroucke die zijn strijd
tegen de hormonenmaffie volhoudt.
J a a k Mussen, Bree
Red. Eponiemen Woordenboek is een uitgave van Van
Nijgh & Van D i t m a r (Amsterdam), in Vlaanderen verdeeld
door Singel 262 (Antrwerpen)
en verkrijgbaar in elke goede
boekhandel.

D e redaktie
ontvangt
g r a a g brieven v a n lezers.
Naamloze, schelden
smaadbrieven gaan de
s c h e u r m a n d in. D e a n d e r e p u b l i c e e r t zij, n a a r g e l a n g e r p l a a t s is.
D e r e d a k t i e b e h o u d t zich
h e t r e c h t v o o r brieven in
te k o r t e n en p e r s k l a a r te
raaken.
Brieven w o r d e n ondertek e n d m e t n a a m en plaats
v a n h e r k o m s t , tenzij d e
schrijver v e r z o e k t initialen
te g e b r u i k e n .

Wie betaalt de dokter?
Diskussies over de organizatie van
onze medische hulp verwijzen vaak
naar het buitenland Maar hoe liggen
de zaken echt in de Verenigde Staten
en Duitsland'' Onderzoek, vergelijking en pnjs-kwaliteit van de gezondheidszorg deze week in Knack

Interviews
Direkteur-Generaal van de mternationale arbeidsorganizatie Michel
Hansenne in de artikelenreeks over
het sociaal pakt, vooj2itter Robert
Eeckloo van de Boerenbond over
mestaktie-plan en veiiiouding met de
CVP; Vlaams minister Johan
Sauwens over Limburg en VU
een greep uit de gesprekken, deze
week in Knack

Speciaal Interieur
"De kwaliteit van voorwerpen waar de
tijd geen vat op heeft, is vaak
eenvoud." zegt top-designer Andrée
Punnan Deze week m het SpeciaalInteneumummer v an Weekend Knack

En verder..
• Bencht uit de Buchmesse van
Frankfort • De memoires van Gaston
Eyskens • Belastmgexperts • De
rechten van dieren • Mampulatie van
bananen • Gent de teaterwereld vmdt
haar vertrouwde schouwburg weer en
twinhg tips voor het filmfestival
4 MAGAZINES I N I :
KNACK+ WEEKE!«)
+ TELE KNACK + TALENT (de
iKtere personedsaanbledingen)
ELKE WOENSÖAO TE KOOP

Wöffl-Hllff
Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen

U bent van harte welkom bij

Karel Van Den Berghe B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

nv d e winne-fabrisac
~~^
\

/
mlgrostraat 128
/ 'B 9200 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
type
offset
repro
enveloppen
rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk
direct mail

Sint-Aamoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
S 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket louverdrape - luxaflex - „.

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

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wi) bouwen voor u
sleutel op de deur

Kostuums naar maat

Tel. 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 9 4 4
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

, ' DEVRIESE ^ ,
woonverlichting

Algemene Bouwondememingen

GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel 053/700664

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

PVBA

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^baan brugge-oostkamp,
K
050 35 74 04 .''•

HB
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

/ A \

HER ENK L F DING

[ f Wrmees
\ JL /
^•-'

Steenhouwersvest, 52
•
ANTVv'ERPEN

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!
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HET GEZICHT ACHTER EEN NAAM

DRIE VERSTOKTE BRIEFSCHRIJVERS
Voor de enen bron van grote ergernu, voor de anderen menden die tenm'uute voor hun
mening durven uitkomen. Wie zijn ze toch, de Mhrljverd van lezerdbrleven en vooral
waarom schrijven ze. WIJ namen kontakt op met drie van onze meest trouwe "klanten "
en vroegen hen om zichzelf even voor te stellen.

TEGEN TE ENGE STANDPUNTEN
Herman Van D e n Abbeele
d e e d zijn e e r s t e s c h r e e u w in
Schoonaarde op 21 oktober
1935. Hij is r e e d s 3 1 j a a r g e l u k kig g e h u w d m e t M a r i a R o e l s e n
heeft drie z o n e n : H a n s , K o e n
en W o u t e r .

VOOR VOL AANZIEN
H e r m a n schrijft r e g e l m a t i g lezersbrieven naar W I J , maar
ook naar andere weekbladen
en n a a r k r a n t e n . ,,Het schrijven
van lezerdbrieven opruit voort uit de
drang om mijn mening te uiten over
een aantal maatdchappeLjke fenomenen en problemen. Ook schrijf ik
domó brieven aL reaktie op andere
brieven die een te eenzijdige benadering van een probleem weergeven."

In zijn vrije tijd slaat hij t w e e
k e e r in d e w e e k e e n balletje o p
h e t t e n n i s v e l d . D a a r n a a s t is hij
een fervent tuinier, m a a r o o k
h o u d t hij e r v a n ,,eeru een hele dag
echt Lui te zijn."
De
na-oorlogse
repressie
spaarde ook Van Den Abbeeles o u d e r s m e t : „Zij hadden de
middelen met om mij na het lager
onderwijj verder te laten Jtuderen.
ALcf veertienjarige ben ik beginnen te
werken in de fabriek. Verder heb ik
ook nog Luwerken uitgevoerd. Nu Herman
Van Den
Abbeele:
werk ik aid textieltechnikiui en ben „Lezerjbrieven
zijn een bescheiik leider van de voltapijtafdeling in
den maar waardevolle
bijdrage
een grote
tekdtielonderneming."
tot
opinievorming."
In 1964 t u i m e l d e V a n D e n A b beele d e politiek b i n n e n : „Bij
de gemeenteraadöverkiezingen
van
1964 heb ik voor de VU in Schoon- Tot I98I heb ik echter wel gezeteld
aarde een iijjt gevormd waarmee aU OCAIW-raadJid
voor de VU.
ik twee van de negen zetelt be- In 1982 en 1988 werd ik opnieuw
haalde. In 1970 haalden we vier verkozen. Ik houd mij voornamelijk
van de elf zeteL. In de daarop- bezig met begroting, financiën, sovolgende fuciieverkiezingen,
Schoon- ciale zaken en jeugd. Ik dtond ook
aarde behoorde vanaf dan bij Den- op de lij<)t voor verkiezingen van
dernwnde, haalde ik nipt geen zetel Kamer, Senaat en provincie."

Van D e n A b b e e l e heeft m o e i t e
met
de
"links-centrum-rechts-diskussie"
die
r e e d s g e r u i m e tijd in d e p e r s
o v e r d e V U w o r d t g e v o e r d . „De
laatste tijd lijkt er, in een bepaald
deel van de pers, een ware heksenjacht gaande te zijn tegen de VU.
De partijstandpunten
worden voortdurend uit hun verband gerukt, ab
ze al niét helemaal doodgezwegen
worden. Via lezersbrieven tracht ik
mijn, weliswaar bescheiden, bijdrage
te leveren om tegen die hetze in te
gaan."
Al g e d u r e n d e 3 5 j a a r b r e n g t hij
zijn m e n i n g n a a r v o o r v i a lez e r s p o s t . O o k w e e t hij d a t d e
l e z e r s r u b r i e k -wel degelijk gelezen w o r d t en k a n b i j d r a g e n t o t
de p u b l i e k e o p i n i e v o r m i n g . ,,AL
spontane reaktie op artikeU, feiten
en gebeurtenissen worden lezersbrieven wel degelijk voor vol aanzien !"

OMDAT SCHRIJVEN BLIJVEN IS
punt. Wat mij altijd geboeid heeft en
ondergrond geeft aan mijn leven en
denken b "Vlaming en kristen zijn:
vandaag!" Ook mijn vader werd,
omdat hij Vlaming was, gebroodroofd na WOII en dat heeft hij nooit
kunnen verwerken."

W i l f r i e d R o s i e r s w o r d t o p 12
april 1942 als , , M a n e b l u s s e r "
( M e c h e l e n ) g e b o r e n . Hij stud e e r t G r i e k s - L a t i j n s e in K a p e l l e - o p - d e n - B o s . ,,Een heerlijke
kollegetijd !Na mijn middelbare studies heb ik drie jaar gewerkt ab
bediende bij de ASLK, in de "hoofdkas" te Brussel. Een fijne tijd al
moesten we ab Vlaming regelmatig
op onze rechten staan."
N a zijn j a r e n bij d e A S L K g a a t
R o s i e r s v e r d e r s t u d e r e n -..^Aan de
Leuvense universiteit heb ik het licentiaat "Morele en Religieuze Wetenschappen "behaald. Zoals zovelen
in die jaren ben ik bijna pater geworden. Dat had onherroepelijk het
verplichte celibaat betekend, maar
de nubjes waren toch zo mooi.."
M e t één v a n die schonen, M a rie-Louise Leenders, treedt Rosiers in h e t huwelijk. H e t p a a r
heeft n u t w e e d o c h t e r s : G e r t
(18) e n Lieve ( 1 5 ) . S a m e n w o n e n zij o p d e splitsing t u s s e n
het M a a s l a n d en d e K e m p e n , in
Neeroeteren, deelgemeente van
Maaseik.
R o s i e r s geeft al 2 5 ; a a r g o d s d i e n s t éian leerlingen v a n d e S t e delijke B o u w v a k s c h o o l te D i l s e n - S t o k k e m . Zijn vrije tijd g a a t
n a a r d e V l a a m s e z a a k : lid v a n
het nationaal I J z e r b e d e v a a r k o mitee, v o o r z i t t e r v a n d e p l a a t s e -

Zijn s y m p a t i e v o o r V l a a n d e r e n
o n t s t o n d r e e d s in zijn jeugdjar e n en w e r d o.m. g e v o e d d o o r
de C h i r o : „Het idealbme van de
Chiro was indrukwekkend. De leeuwenvlag hing naast die van de Chiro
in de top van de mast. Ook de strijd
rond „Leuven Vlaams " heb ik aktief
meegemaakt."

Wilfried
Rodierd:
standig Vlaanderen
dan ook!"

„Een
zelfkomt er, hoe

hjke I j z e r b e d e v a a r t w e r k g r o e p ,
m e d e w e r k e r v a n d e plaatselijk
vu-afdeling.

DE LEEUWENVLAG
IN DE TOP
Wilfried schrijft z o w e l lezersb r i e v e n n a a r W I J als n a a r H e t
B e l a n g v a n L i m b u r g : ,,Gewoonweg omdat schrijven blijven is, met
ab enige bedoeling gekleurde informatie krituch te benaderen vanuit
Vlaams en zoekend krutelijk oog-

O o k o v e r politiek heeft R o siers e e n w e l o m s c h r e v e n m e ning, v o o r h e m is h e t z o n n e k l a a r : ,,Wat de zogezegde grote
partijen er in Vlaanderen van maken UI een verdoken unitarisme met
een Vlaamse saus. De tweedracht in
het Vlaams-natianale kamp vind ik
indroevig en b naar mijn mening
fataal voor Vlaanderen."
R o s i e r s wil m e t zijn lezersbrieven zijn m e d e b u r g e r s d o e n n a d e n k e n d o o r in e e n e e n v o u d i g e
taal d e z a k e n te z e g g e n zoals
hij, en m e t h e m vele V l a m i n g e n ,
ze zien. „Op die manier hoop ik
een stukje bij te dragen aan een zelfstandig Vlaanderen, dat er hoe dan
ook zal komen, daar ben ik rotsvast
van overtuigd!"

J.E. Torfd (zittend): „Ik heb met Jaak Vandenuulebroucke
gewed
dat hij in 199^ verkozen wordt tot burgemeester van Oostende !" De
dame rechtstaand op de achtergrond id Torfs'echtgenote:„Een
echte
blijf ster."
e ^ <£: S & ^

LID N° 9 9
J o a n n e s E m i l i u s Torfs w e r d
geboren te Berlaar o p 23 n o v e m b e r 1 9 1 6 . H i j liep m i d d e l b a r e school, eerst in Kortrijk,
d a a r n a in A a r s c h o t . Als a m b t e n a a r in h e t leger v e r t r o k hij in
mei 1940 n a a r E n g e l a n d als g e mobiliseerd b u r g e r . I n s e p t e m b e r '40 t e k e n d e hij in h e t leger
als vrijwilliger. Torfs d e e d dit in
d e o v e r t u i g i n g d a t V l a a m s verzet tijdens W O I I d e V l a a m s e
beweging enkel ten goede zou
kunnen komen.
In 1941 m a a k t hij k e n n i s m e t d e
Vlaamse Margriet Vandamme.
U i t zijn hu-welijk m e t h a a r
wordt een dochter geboren. N a
d e oorlog, in 1946, n e e m t hij o p n i e u w zijn o u d e j o b als b e d i e n d e
b i n n e n h e t leger. O p 65-jarige
leeftijd g a a t hij o p p e n s i o e n als
ere a d j u n k t - a d v i s e u r o p h e t m i nisterie v a n L a n d s v e r d e d i g i n g .

Begin j a r e n '60 n o e m t hij zichzelf
"politiek
dakloos".
In
V l a a n d e r e n w a s e r g e e n politieke partij w a a r m e e hij zich
k o n v e r e e n z e l v i g e n . ,,Tot ik in
1955 op de trein naar de Ijzerbedevaart een klein blaadje zag liggen:
D e Volksunie"
Torfs a b o n n e e r t zich h i e r o p en
een goed- half j a a r later w o r d t
h e m d e n e g e n e n n e g e n t i g s t e lidkaart van de V U toegestuurd.
V a n a f d a n belegt hij v e r g a d e r i n g e n in e n k e l e B r u s s e l s e g e m e e n t e n a l s o o k in S t e e n o k k e r zeel en P e r k .
In zijn vrije tijd v e r r i c h t t e hij
vrijwillig sekretariaatsw^erk o p
het partijbureau van de V U ,
t o e n n o g in d e K a r t h u i z e r s t r a a t .

In 1962 sticht hij in S c h a a r beek-Evere een VU-afdeling.
„Voor mij was het sukses van die
afdeling bevredigend. Later werd ik
D e g r o o t s t e — en enige e c h t e penningmeester van het arrondbsi— h o b b y v a n Torfs is schrijven, menteel bestuur van de VU-Brus, v o o r n a m e l i j k k o r t v e r h a l e n . N a seL Ik organiseerde er eveneens de
W O I I b e g i n t Torfs lezersbrie- kolportageploegen die iedere zondagv e n t e schrijven. T e r u g g e k o m e n voormiddag het VU-weekblad in veruit E n g e l a n d stelt hij vast d a t d e schillende gerruenten te koop aanbor e p r e s s i e hevig w o e d t . In zijn den. "
n a a s t e o m g e v i n g zijn vier m e n sen, zo'wel "zwarten" als "wit- Als Torfs in '66 n a a r Vilvoorde
ten", v e r m o o r d . Hij begrijpt niet v e r h u i s t , n e e m t hij o o k d a a r
d a t m e n s e n , zelfs n a e e n slo- deel a a n h e t plciatselijke V U - l e p e n d e oorlog, n o g t o t z o n g r u - v e n . „Ik werkte er mee aan het
plaatselijke
VU-blad
Klau'wen.
^veldaden in s t a a t zijn.
Sindsdien en tot op heden voer'ik een
W a t h e m o o k treft is d e o n g e - zeer intensieve briefwisseling. Dit
lijke b e h a n d e l i n g v a n V l a m i n - doe ik door Uzersbrieven te schrijgen e n W a l e n b i n n e n België. ven naar een tiental kranten en
V e r b o l g e n o v e r d e o n e v e n w i c h - tijdschriften, maar vooral ook naar
tige t o e k e n n i n g v a n subsidies, vooraanstaanden binnen de Vlaamse
schrijft hij in 1946 zijn eerste beweging. De reakties op mijn brieven zijn overwegend positief."
lezersbrief.
N a vier j a a r schrijft hij zijn
t w e e d e , w a a r i n hij zich b e h o o r lijk k w a a d m a a k t o v e r d e afloop
van het referendum over Leop o l d III. Hij IS v a n m e n i n g d a t
o o k hier d e V l a m i n g e n in h e t
z a n d h e b b e n m o e t e n bijten. Tot
zijn g r o t e v e r b a z i n g verschijnt
zijn brief als h o o f d a r t i k e l o p d e
eerste pagina v a n D e N i e u w e
Gids.

Torfs o n d e r s c h e i d t zich v a n a n d e r e b r i e f s c h r i j v e r s : ,,Mijn brieven gaan verder dan die van de andere "freak:s". Deze laats ten willen
meestal iets kwijt dat hen op hun
maag ligt. Sommigen onder hen zijn
enkel bekommerd om een vierkante
meter grond, maar de "Vlaamse
briefschrijvers" zijn bezorgd om heel
Vlaanderen en om de mensen die
erin wonen."

EEN KLEIN BLAADJE

J o a n n e s Emilius Torfs w o o n t
nu in O o s t e n d e en volgt, n e t z o als zijn e c h t g e n o t e , m e t b e l a n g stelling d e o n t w i k k e l i n g e n binnen de V U . Beiden omschrijven
zich als e c h t e "blijvers", o o k in
h e t schrijven v a n l e z e r s b r i e v e n .

J o a n n e s Emilius ziet in d a t d e
politieke w e g d e e n i g mogelijke
is o m e e n zelfstandig V l a a n d e r e n te k u n n e n realiseren. „Ik Las
over de Frontbeweging en haar testament: vrede, verdraagzaamheid en
zelfstandigheid, met België ab het
kan, zonder België ab het moet."

(gv)
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