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EERST DIT 

De sfeer lijkt zo een beetje 
op deze na het uitbren
gen van het RTT-schan-
daal, toen ook wou ie

dereen met een schand£ial in 
de krant. 

Waarmee wij willen zeggen 
dat het niet goed is dat in het 
wilde w^eg gekletst -wordt. De 
sfeer in en rond de Wetstraat 
is reeds verward genoeg om 
hem nog meer te bederven 
met verdenkingen en onthul
lingen, met nog meer ano
nieme getuigen. 

Laat de bevoegde organen, 

f erecht en parlementaire 
ommissies, hun -werk doen; 

laat de beklaagden zich verde
digen. Slechts wanneer ieder
een zijn/haar werk doet zal de 
^v^larheid zegevieren en kan 
het vertrouwen in de demo-
kratie worden hersteld. Want 
daar gaat het om! 

Ogen en oren van de publieke 
opinie zijn niet langer alleen 

KAMERKOMMISSIE LAAT STEEK VALLEN 

ROOK VOOR CLAES 
ZioaL) verwacht verweci) de biezondere kamerkoinniii<)ie 
ex-minldter Coëme naar het Hof van Caééatic. Daar
mee i) het Agudta-doMier zogezegd uit het parlement 
verdwenen, maar niet uit de belang^)telling. Er blijven be
zwarende getuigenutéen opduiken, onthullende krantenbe
richten, emotwneje ontkenningen. Vooral SP-vice-premier 
Willy Clacd beleefde de afgelopen week biezonder weinig 
plezier bij het doorbladeren van de krant. Gedurende de 
lange karrière van de minister dook dieru) naam en foto 
nochtaru) nooit veelvuldiger op dan de afgelopen week. 

De biezondere kamerkommis
sie die het dossier Coëme mocht 
onderzoeken, heeft zich, zo 
wordt in kringen van de kom
missie vernomen, voortreffelijk 
van haar kiese opdracht gekwe
ten. In deze kommissie zetelde 
geen VU-er, maar het is niet 
daarom dat -we het met deze stel
ling niet eens zijn. De kommis
sie vergaderde urenlang, hoorde 
Coëme en Ancia, vroeg bijko
mende stukken op, beraad
slaagde in een serene sfeer. Ze 
besloot Coëme, die daar op de 
valreep zelf om gevraagd had, 
door te verwijzen naar het Hof 
van Cassatie voor de betich-

op de politici gericht, ook de 
media krijgen alle aandacht. 
Iedereen weet dat beide me
kaar niet kunnen missen, zij 
leven met en van mekaar. Hun 
verhouding is er een van 
hfiat-liefde, dat wordt meer 
dan ooit bewezen. 
De rol van de media is in 
deze dagen biezonder deli-
keiat, want ook al behoren zij 
•wel ergens tot een of andere 
,,groep" toch moeten bericht
geving en kommentaar vrij 
zijn van vooringenomenheid. 
De media verlaten hun rol 
wanneer zij insinuaties ver
spreiden die met de natte vin
ger werden vergaard. Dat Het 
Laatiite Nieuw,) de noodzaak 
voelde een anonieme SP-ge-
tuige op te voeren is haar goed 
recht, dat de redaktie „zelf" 
de link heeft gelegd met het 
Agusta-dossier is ons net iets 
te veel. Het lijkt een beetje op 
het berokkenen van schade, 
om de schade. De publieke 
opinie voorüchten mag niets 
te maken hebben met voor
keur of afkeer van een be
paalde piirtij of politicus, met 

ting van komiptie, niet voor de 
betichting van valsheid in ge
schrifte en gebruik ervan. 

CASSATIE 
Welke juridische of politieke ar
gumenten ze ook aanhaalt, de 
door kamervoorzitter Nothomb 
himself geleide kommissie heeft 
daarmee de kans gemist om te 
vermijden dat de indruk bleef 
bestaan dat de gerechtelijke mo
len voor een politikus minder 
hard draait dan voor een ge
wone burger. Daarmee doelen 
we niet op de deels gerechtvaar
digde en wettelijk welis'waar on
voldoende geregelde uitzonde

verkoopcijfers of-wat dan ook. 

Anderzijds leert de 
Agusta-zaak ook dat er een 
pers nodig is die vrijuit kan 
informeren en dat haar rol 
van onschatbare \vaarde is. 
Wij mogen er niet aan denken 
dat zij ooit aan banden wordt 
gelegd. 

Beseffen dat een vrije pers 
een kostbaar goed is kan niet 
genoeg worden herhaald, zij 
is een onmisbare drager van 
de demokratie. E^n uitgever 
die zijn krant of station tot 
tijdverdrijf devalueert of tot 
sensatie aanzet amputeert de 
demokratie. En is even mis
dadig als zij die ooit riepen: 
„BRT, w^eg er mee!" en we
kelijks herhaalden dat deze 
zender best uit de ether ver
dwijnt. De roepers beoogden 
niet meer of niet minder dan 
het effenen van de baan voor 
een regime waar slechts plaats 
is voor gestroomhjnde media. 
Terwijl zij ondertussen van 
de openbare omroep gebruik 
maken om hun vaak omstre
den propaganda te spuien. 

Vice-premier Willy Cla&> (SP) legde klacht neer tegen "Het Laatste 
Nieuwd". Die krant voerde een "anonieme getuige" ten tonele die 
öprak over 15 miljoen smeergeld. "Van Agujta" voegde de krant er 
zelf aan toe. "Smeerlupperij" Luidde het oordeel van Claej. 

nngspositie •waarover een ver
dacht minister-kamerlid in 
funktie beschikt: de parlemen-

Voor de •vrij^waring van de de
mokratie is volle vertrou^wen 
en diep geloof In „de mach
ten" nodig. Vertrou^wen en ge
loof in zij die bestuursverant-
woordelijkheid dragen, maar 
evenzeer in zij die daarop 
kontrole uitoefenen. Geloof 
ook m de rechtschapenheid 
van de magistratuur en geloof 
in de kanjJen die informatie 
brengen. Of dit geschonden 
vertrou^ven snel herwonnen 
•wordt is vooralsnog niet ze
ker. 

Alle politieke partijen die van
daag een propere-handenpo-
Utiek voorstaan zijn w^elkom. 
Zij moeten dan •wel beseffen 
dat zo'n politiek een kwestie 
van daden is en niet aUeen 
van mooie woorden. Vandaag 
bepéJen zij of er morgen nog 
mensen zullen zijn die zich 
politiek •willen engageren zo
dat onze demokratie niet de 
verkeerde weg opgaat. 

Het is een opdracht •waarmee 
niet te spotten valt. 

Maur i t s Van Liedekerke 

taire onschendbaarheid, de ver
schijning voor een biezondere 
kamerkommissie, de verwijzing 
naar de hoogste rechtbank, het 
Hof van Cassatie. 

Daarmee doelen •we •wel op het 
feit dat de kommissie oordeelde 
Coème niet naar Cassatie te 
moeten verwijzen voor "schrift
vervalsing en het gebruik er
van", een van de betichtingen 
die Ancia ertoe be^wogen de op
heffing van Coëme's onschend
baarheid te •vragen. De kom
missie had nochtans niets dan 
•woorden van lof voor de •wijze 
waarop onderzoeksrechter An
cia haar dossier samengesteld 
had en beheerste. 

Wanneer ze dan beslist Coëme 
niet voor deze, makkelijkst te 
bewijzen beschuldiging door te 
verwijzen, zegt ze eigenlijk dat 
het dossier van Ancia grotere 
gaten vertoonde dan een gruy-
ere-kaas. Waarom zegt de kom
missie dus dat Ancias dossier 
zo goed is, en vindt ze het toch 
nodig er een schering uit los te 
peuteren ? 

Men mag hierbij niet vergeten 
dat de kommissie alleen moest 
nagaan of er aanwijzingen be
stonden om van "schriftverval
sing en het gebruik ervan" te 
ge^wagen, de kommissie moest 
daarvoor geen be^wijzen •vinden. 

(leej verder hU. 5) 
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De VolkdunUjongeren kongrejjeerden vorige zaterdag in Aabt. Zo-
aL) het kongredmotto "Het kan ook ander/', reedd deed vermoeden 
verdcherpte VUJO haar progreddief profieL Nu Vlaanderen eigen po
litieke dtrukturen verwierf en de eigen identideit niet meer permanent 
wordt bedreigd, wil VUJO dat de aandacht in de eerdte plaatd naar 
dociale tema 'd gaat. Wat de perdlui echter erg dik in de verf hebben 
gezet id VUJO'd pleidooi voor de afdchaffing van de monarchie en 
het invoeren van de republikeinde bedtuurövorm. VUJO zegt dat 
de paleizen van Laken gebouwen van openbaar nut moeten worden 
omdat het "Klein Kodteeltje" in Bruddel te klein ui geworden. 
Maar wie écht meer wil weten over het verloop en het inhoude
lijke van het VUJO-kongred vraagt bedt een gratid nummer van 
WIJ-jongeren aan, bel eend naar 02/217.63.28. 

• Voor het eerst werd een 
lottotrekkixtg geannuleerd. 
Televisiekijkers hadden ge
zien hoe twee balletje niet 
in de trommel vielen, waar
door slechts 40 i.p.v. 42 bal
letjes om de trekking don
gen. Acht winnaars van elk 
5,8 miljoen frank zagen de 
lottowinst aan hun neus 
voorbij trekken. 

• Volgens de Russische 
rechtsekstremist Zjirinowki 
betekent een aanval van de 
Navo op de Servische stel
lingen in Bosnië hetzelfde 
als een aanval tegen Rus
land. 

• Harry Van Oers, de in-
spekteur-generaal van het 
Bestuur der Strafinrichtin
gen, vindt de overbevolking 
in onze gevangenissen een 

> etter voor de samenleving. 
O p 13 januari '94 zaten in 
Belgische gevangenissen 
7.201 gedetineerden opge
sloten in 5.700 cellen. Vol
gens Van Oers ligt de op
lossing niet in bijkomende 
cellenbouw. Wel in een min
der uitgebreid beroep op een 
vrijheidsberovende straf. 

• Normaal moesten er in ja
nuari 19.000 miliciens on
der de wapens zijn. Het zijn 
er echter maar 16.000. Het 
grootste gedeelte van de 
"niet tegenwoordigen" pro
beert alsnog onder zijn mi
litaire dienst uit te komen 
door beroep te doen op "ern
stige sociale redenen . 

• Biuirl Bajrami, het ont
snapte lid van de Bende van 
Haemers, werd bij verstek 
tot de dood veroordeeld. Het 
vonnis diende volgens de 
wettelijke bepalingen aan 
een paal op de Brusselse 
Grote Markt bekendge-, 
maakt te worden. -J 

• Koning Albert trekt zich 
het lot aan van Dirk Trioen, 
gewezen lid van de Bende 
van de Miljardair. Trioen 
had Albert een brief ge
schreven w^aarin hij kloeg 
over een gebrek aan inkom
sten. Trioen zat met een sta
pel onbetaalde rekeningen 
en vreesde uit z'n huis gezet 
te vi'orden. De koning vroeg 
de Gentse burgemeester om 
Trioen uit de nood te helpen. 
Die schakelde het O C M W 
van Gent in. 

• D e Slegte, de grootste ke
ten van tweedehandsboeken 
in ons taalgebied, wil voorlo
pig geen boeken meer inko
pen. De opslagruimten van 
De Slegte zitten overvol met 
boeken, vooral van uitgevers 
die hun overschotten likwi-
deren. 

• Om de politieke diskus-
sie over eutanasie voor te 
zijn, stelde kardinaal Dan-
neels namens de Belgische 
bisschoppen dat eutanasie 
voor de katolieke kerk niet 
door de beugel kan. Pal-
liatieve zorgen (stervensbe
geleiding) vormen het enig 
etisch aanvaardbaar alterna
tief. 

DELCROIX 
Volgens de Gazet van Antwer
pen zou het Hoog Komitee van 
Toezicht overwegen de ophef
fing van de onschendbaarheid 
van CVP-minister Delcroix op 
te heffen. Het Hoog Komitee 
verrichtte een onderzoek over 
een afvalkollektor langs het Al-
bertkanaal (de smeerpijp), en 
belandde bij on'wettige giften 
aan de CVP, waarvan Delcroix 
destijds sekretaris was. De £Uin-
leiding voor het onderzoek 
vormde een schadeclaim van de 
Belgische staat tegen drie be
drijven die cian de bouw^ van de 
afvalkollektor werkten. 

Het HKT deed in 1991 een huis
zoeking op het CVP-sekretari-
aat en ten huize van Delcroix. 
Deze toenm2ilige partij sekreta
ris werd na de verkiezingen van 
'91 gekoöpteerd tot senator, een 
koöptatie waarrond toen al vra
gen rezen. De zoekakties lever
den o.m. negen tot zeventien 
schoolschriftjes op, waarin Del
croix alles opschreef wat er in 
de CVP-keuken omging. Vol
gens De Morgen komen in de 
schriftjes van Delcroix niet al
leen zaken over de smeerpijp 
aan bod, maar ook allerlei ver
meldingen die kaderen in andere niet 
zofridde doddierd. De krant noemt 
KS en Super Club. Tot op van
daag is over de inhoud van de 
schoolschriftjes niets meer ge
hoord. De Gazet van Antwer
pen schreef dat ze in opdracht van 
het kabinet van Dehaene (het HKT 
valt onder het rechtstreekse toe
zicht van de eerste minister) te
rugbezorgd werden. 

Er wordt gefluisterd dat de ont
hullingen over de smeerpijp-af
faire een onderdeel vormen van 
een w^raakaktie van de PS. Ook 
het feit dat het Hoog Komitee 
van Toezicht op het punt staat 
gereorganiseerd te -worden, zou 
niet vreemd zijn aan het lek. 
Wat er ook van zij, iedereen is 
^vat nieuwsgierig néiar de op-
stelletjes van Leo Delcroix... 

VU-gemeenteraadslid in 
Sint-Niklaas Lieven Dehanddchut-
ter bezorgde ons het antw^oord 
dat hij ontving van de vzw Mer
cator 1994. Deze vereniging, die 
de titel mag voeren van "Kul-
tureel ambassadeur van Vlaan
deren", had een Europese kaart 
op de markt gebracht waarop 
Brussel enkel in het Frans ver
meld wordt (zie W I J 26 ja
nuari). Lieven Dehandschutter 
had hiertegen geprotesteerd. 

De sekretaris P. ELhout en de 
voorzitter K. Dodden van Mer
cator 1994 geven toe dat er 
een dpijtige fout gemaakt werd. 
Ze roepen tijdsdruk als veront
schuldiging in. Er -werden bij 
de Wase firma Geocart 15.000 
eksemplaren van de kaart be
steld aan de prijs van 9,61 frank 
per eksemplaar. Omwille van 
de tijdsdruk, de kaart zou als 
promotiemateriaal aange^vend 
w^orden op Flanders Internatio
nal, kreeg de vz-w geen inzage 
in de drukproeven. De kaarten 
die nog voorradig zijn zullen in 
de toekomst enkel nog op uit
drukkelijke -vraag aangeboden 
-worden, verzekeren Dassen en 
Elshout. 

GEBARENTAAL 
E^n hondervijftigtal doven eiste 
op een studiedag in Gent dat ge
barentaal in Vlcianderen erkend 
wordt als officiële taal. Dan kun
nen de doven hun natuurlijke taal 
dpreken en zullen ze minder gehan-
dikapt zijn, zo -werd gebaard. 

De Federatie van Vlaamse Do-
venverenigingen (Fevlado) 
•wijst erop dat het Europees par
lement de doventaal al in '88 
erkende. In de Verenigde Sta
ten is het de derde tstal na het 
Engels en het Spjians. Fevlado 
vertegenwoordigt 2.000 van de 
in totfial 5.000 doofgeboren per
sonen in Vlcianderen. 

Minister van Welzijn en Ge
zin Demeedter (CVP) had op de 
studiedag goed nieuws. De 
Vlaamse gemeenschap zal im
mers het gebruik van een do
ventolk gedeeltelijk subsidië
ren. Vlaanderen telt momenteel 
zo'n veertig doventolken. Elen 
honderdtal volgen de Al-oplei
ding aan de Tolkenschool van 
Fevlado in Gentbrugge. 

GEBOORTEN-
DALING 
Volgens de Gentse professor en 
VU-sekretaris Chrid Vanden-
broeke dstalt het geboortecijfer in 
Vlaanderen opnieu-w. De voor
bije jaren hoorde men nochtans 
zeggen dat het ergste op het 
vlak van de vruchtbaarheidsda-
ling nu -wel achter de rug lag. 
Het Planbureau en het Natio
naal Instituut voor de Statistiek 
bvb. gingen bij het uitwerken 
van prognoses voor de volgende 
eeu-w uit van stijgende geboor
tecijfers. 

Dit optimisme bleek volgens 
Vandenbroeke voorbarig. In '92 
ging het geboortecijfer terug da
len, en üi 1993 wordt een 
nieu-we en nog forsere afname 
verwacht. In Vlaanderen zou
den er het afgelopen jaar slechts 
een 68.000 mensen geboren zijn, 
een dïJing met 2 tot 3% tegen
over '91-'92, en een daling met 
bijna 20% tegenover een k-wart-
eeuw geleden. 

Professor Vandenbroeke trekt 
uit deze gegevens twee beslui
ten: het is in de gegeven om
standigheden niet aange^vezen 
in te grijpen in de kinderbijsla
gen, en elk gew^est moet zelf zijn 
demografische situatie kunnen 

bijsturen. Vandenbroeke meent 
dat nu juist t e n maksimum aan 
faciliteiten en financiële tege
moetkomingen verleend moeten 
worden aan jonge ouders. 

AMNESTIE! 
Zaterdag startte het Taal Ak-
tiekomitee een kampfigne voor 
amnestie. De aanleiding vormt 
de -vijftigste verjaardag van de 
be-vrijding van de Duitse be
zetter. Aan de ingang van het 
Brusselse Justitiepaleis hingen 
TAK-militanten een spandoek 
op, met de slogan na een halve 
eeuw Belgidche repreddle, amnedtie 
null 

De kampagne ^vordt o.m. ge
steund door Karel Van Idocker 
en Anton Van WiGerode. In een 
oproep vestigen zij er de aan
dacht op dat België in Europa 
het enige land is wjiar amnestie 
nog steeds taboe is. De oproep 
is gericht tot de federale en de 
Vlaamse overheid, tot de kerke
lijke overheid en tot de Vlaamse 
publieke opinie. 

In de oproep wordt aange

klaagd dat tien jaar nadat in 
de Vlaamse Raad het verslcig 
is goedgekeurd van een werk
groep o.a. belast met het op
maken van een inventaris van 
de sociale en menselijke gevol
gen van de repressie, er nog 
geen oplossing voorhanden is. 
TAK beklemtoont dat de kam
pagne niet in een geest van re-
vanchisme gevoerd-wordt. Men 
wil enkel een sociaal onrecht 
aanklagen en helpen ongedaan 
maken. 

BELASTING 
AANGIFE 
Binnen enkele jaren verd^vijnt 
voor de grote meerderheid van 
de belastingbetalers de ver
plichting elk jaar een aan
gifte-formulier in te vullen. 
Door de automatizering van de 
administratie kan de fiskus de 
belastingen immers berekenen 
zonder die formulieren. De ge
gevens die de fiskus ontvangt 
van de werkgever, de banken en 
de verzekeringsmeiatschappijen 
kunnen dan volstaan. 

MERCATOR 
(BIS) 



DOORDEWEEKS 
De vrijstelling van de belas-
tingciangifte wordt echter maar 
geleidelijk ingevoerd. In 1996 
komen de gepensioneerden als 
eersten aan de beurt. Later vol
gen andere kategorieën belas
tingplichtigen. 

De nieu^we regeling legt ook de 
rechten en de plichten van de 
fïskus en de belastingplichtigen 
vast. Wie het niet eens is met 
de aanslag die de fiskus heft, 
beschikt voortaan over twee 
maanden (in plaats van één 
móiand) om verzet aan te teke
nen. Als de Bskus te laat is met 
een eventuele terugstorting van 
teveel betaalde belcisting, moet 
die daarvoor een vergoeding be
talen aan de belastingplichtige 
van 5%, plus verwijlintresten. 

Gewezen VU-senator en pro
fessor in het Arbeidsrecht Roger 
Blanpain diende een vijftal jaar 
geleden al een wetsvoorstel in 
om de verphchting voor de loon-
trekkenden jaarlijks een belas
tingaangifte te doen af te schaf
fen. 

VLAAMSE 
ARTSEN 
Elen enquête die VU-onder-
voorzitter Patrik Vankrunkebven 
liet uitvoeren bij de Vlaamse 
dokters, wees uit dat 90% van 
de respondenten voorstander is 
van de federalisering van de 
gezondheidszorg. De zowat 
15.000 Vlaamse artsen en speci
alisten kregen van dokter Van-
krunkelsven een brief in de bus 
Vvaarin om hun mening ge
vraagd werd over de regionali
sering van de gezondheidszorg, 
de numerus clausus en de sa
menwerking huisarts-specialist. 
In het totaal namen 322 artsen 
deel aan de enquête, volgens 
Vankrunkelsven een goed ant-
\voord-percentage. 

Van de artsen die antwoordden, 
zegde 8,5% tegen de federali
sering van de gezondheidszorg 

gekant te zijn. Wat de numerus 
clausus betreft, bekwam Van
krunkelsven gelijkaardige re
sultaten. 93% van de dokters 
pleitte voor de invoering van 
een numerus clausus, 5,5% is 
kontra. Vankrunkelsven zag 
geen verschil tussen huisartsen 
en specialisten wat hun stand
punt inzake de federalisering 
van de gezondheidszorg en de 
numerus clausus betreft. 

In een gesprek met Gazet van 
Antwerpen verzette de grote baas 
van de Christelijke Mutualitei
ten, Mark Jiutaert, zich tegen 
een federalisering van de ziekte
verzekering omdat de Vlamin
gen zich blauw zouden beta
len. Hij volgt daarin een wel 
zeer vreemde redenering: wor 
een ,)plltéing ui een tweederde meer
derheid nodig in het parlement. Wa
len en Vlamingen moeten het er diui 
over eeru) zijn. Dat doet telkens weer 
de rekening oplopen. Alleen bij de 
t)plit.)ing van het onderwijé kon dat 
worden vermeden. Alle andere dplit-
dingddo^iiiert) hebben handenvol geld 
gekoét. Het zou met de splitting van 
de ziekteverzekering zeker niet an
der,) gaan. En de vragende partij zal 
er het meedt voor opdraaien. 

Volgens Justaert moet een vra
gende partij dus best de lippen 
stijf op elkaar houden, want an
ders zou ze er wel eens het meest 
voor kunnen opdraaien. Vol
gens die redenering heeft heel 
de Vlaamse ontvoogdingsbewe
ging nooit zin gehad, en spra
ken v*'e allemaal al lang Frans 
in een Belgique a papa. 

WATHELET 
In de persmededeling die na af
loop van het VU-partijbestuur 
werd verspreid noemt 
VU-voorzitter Bert Anciaux het 
ergerlijk dat de wet op de depoli
tisering van de magistratuur door 
minister WatheUt via een achter
poortje wordt omzeild. 

Aan De Morgen gaf senaatsfrak-
tieleider Jan Loones, zelf advo-

kaat, een woordje uitleg. Vol
gens de wet op de depolitisering 
van de magistratuur dient de 
selektie van de kandidaat-ma
gistraten voortaan op basis van 
een objektief eksamen te ge
beuren. Er is één uitzondering: 
plaatsvervangende rechters, in 
de praktijk gaat het meestal om 
advokaten, hoeven zich niet aan 
zo'n eksamen te onderwerpen. 
Zij kunnen door de minister 
van Justitie benoemd worden 
op voorstel van de rechtbank. 
Volgens J a n Loones wordt deze 
zijweg voor politieke benoemin
gen gretig gebezigd. 

HAPPART 
Jodé Happart trekt de lijst van 
de PS voor de Europese ver
kiezingen. De PS zwicht daar
mee voor de chantage van de 
Voerense ex-burgemeester. Hij 
dreigde ermee niet op een 
PS-lijst te gaan staan wanneer 
hem het lijsttrekkerschap niet 
aangeboden werd. Happart was 
vijf jêiar geleden op de derde 
plaats goed voor 300.000 voor
keurstemmen. De PS kan Ln 
de huidige omstandigheden de 
stemmen van de fruitboer met 
de propere handen best gebrui
ken. Happart zelf meent dat hij 
een dam kan vormen tegen ek-
streem-rechts. 

OCMW AALST 
Verleden week viel de gerechte
lijke politie binnen in de kanto
ren van het O C M W van Aalst, 
het Aalsters Stedelijk Zieken
huis en in de privéwoningen 
van de OCMW-voorzitter en 
-sekretaris. 

Het gerecht onderzocht klach
ten me te maken hebben met 
verschiUende onregelmatighe
den die gebeurd zouden zijn bij 
aanbestedingen voor de bouw 
van het ASZ. 

GROOTSTE VIJAND 

Het waren drukke dagen. De 
debatten en spreekbeurten 
draaien weer op volle toeren. 
Tussenin legde ik de Iciatste 
hand aan de ontwerplijst voor 
Europa en werd in Grimber
gen een nieuw^e afdeling uit 
de grond gestampt. De VU 
draait op volle toeren. Het 
enthousiasme is groot. De le
denwerving verloopt prima. 
Tientallen jongeren bieden 
zich spontaan aan, het 
VU JO-kongres was één brok 
kreativiteit en djmamisme. Ik 
voel dit sterk aan, het is geen 
verbeelding, de VU bloeit. 

Het enige nadeel is het pessi-
mistisch-realisme aan de top. 
Dit kan niet langer! 

E^n afdelingsvoorzitter 
schreef me: "Wanneer wordt 
nu eindelijk eens van boven 
af een voorbeeld gegeven? 
Ik ben Volksunie en daarmee 
basta... Maar onze voorman
nen en -vrouwen vinden de 
naam Volksunie op dit ogen
blik politiek niet opportuun. 
Is de Volksunie dan echt de 
grootste vijand van de Volks
unie ? Veroordelen deze men
sen het werk dat ze zelf gedu
rende tientallen jaren gepres
teerd hebben?" 

Het moet mij van het hart, 
deze man heeft gelijk. De 
Volksunie moet stoppen met 
zelfkritiek en twijfel. 

We hebben de wind in de 
zeilen. Ik laat dit niet meer 
afpakken. Ons vernieuwd 
Vfaams-Nationalisme leeft 
meer dan ooit. We hebben 
de jeugd, we hebben de toe
komst. Laat wie wil kankeren, 
kankeren, maar dan alleen. 
Ik ben dit negativisme beu. 
Angst is een slechte raadge
ver! 

• ^ ^ I 
Bert Anciaux 

Algemeen Voorzitter 

VU-parlementslid Jan Caudron 
klaagde destijds herhaaldelijk 
de gang van zaken in het 
O C M W van Aalst aan in de ge
meenteraad. Deze kritiek leidde 

er volgens velen toe dat Cau
dron gedwongen werd om zijn 
ontslcig als gemeenteraadslid in 
te dienen, omdat hij geen inwo
ner was van Aalst. 

HET ENGAGEMENT IS NIET MASSAAL, 
MAAR OOK NIET KLEIN 

Bijna traditioneel als laatste 
partij in het rijtje, nodigde de 
VU-top verleden week de pers 
uit op een nieuwjaars-pers-
lunch. Plaats van het gebeuren 
was ditmaal restaurant XV« Bo-
taniek in de Brusselse Konings
straat. Algemeen VU-voorzlt-
ter bert Anciaux, zijn advizeur 
Koen Van Caimere, de VU-frak-
tielejders Paul Van Grembergen, 
.Jan Ejoimej en Herman Lau
wer,), staatssekretaris Vic Anci
aux, ondervoorzitters Annemie 
Vandeca,iteele en Patrik Vankrun-
keitven, en algemeen sekreta
ris Chrü Vandenbroeke vormden 
het uitgebreide ontvangstko-
mitee. Minister Johan Sauwend, 
die op hetzelfde ogenblik een 
perskonferentie gaf, EP-par-
lementslid Jaak Vandenwale-
broucke en penningmeester 
Willy De Saeger hadden zich 
laten verontschuldigen. 

Tussen ds gegrilde zalm met wit-
loofen de gegrilde ai,iehaajplakjes 
met rode wijn en kappertjes nam 

Bert Anciaux het woord. In 
een terugbhk op 1993 rakelde 
hij enkel positieve herinnerin
gen op: het staatsvormende 
manifest van Wachtebeke en 
het maatschappelijk kongres 
van Leuven, waar de VU be
wees interne keuzen te kunnen 
maken. Het Sint-Michielsak
koord noemde Bert Anciaux 
geen eindpunt en het eemte ak
koord op Belgisch niveau zonder 
VlaamM toegevingen. 

Vervolgens lichtte de 
VU-voorzitter toe waarom hij 
vindt dat de Volksunie sedert
dien een nieuwe dynamiek 
kent. Elders in dit blad leest 
U hier meer over. De konklu-
sie luidde dat bet engagement 
nog niet masaal, maar ook niet 
klein u>. Volgens Bert Anciaux 
staat de VÜ in het centrum 
van de politieke bedrijvigheid: 
in de Vlaamse Raad beschikt 
ze over de aktieptefraktie, in de 
Vlaamse regering vormt ze de 
épreekhuit van de Vlaanve bewe-

gtng. 

Bert Anciaux nam vervolgens 
alle andere Vlaamse partijen 
in ogenschouw, en ontwaarde 
enkele tendenzen. Algemeen 
gesteld trof het Anciaux hoe
zeer deze partijen naar het ge-
dachlengoed van de VU stre
ven. Meer en meer treedt 
Vlaanderen inde programma's 
van de andere partijen op het 
voorplan. Maar er blijven be
langrijke verschillen tussen de 
VU en de rest. 

De Volksunie vormt een te
genpool met het Vlaams Blok 
en de VLD op een nieuwe 
breuklijn tussen de gemeen
schap en het indi\adu. Bij Aga-
lev zitten enkele goeie men
sen. Maar de groenen worden 
meer en meer fundamentaii>-
tuch. Je tong moet al bedekt zijn 
met nuhi om een goeie groene te 
zijn, verklaarde de VU-voor
zitter. In de SP zitten ook 
goeie mensen, maar die partij 
lijdt aan een verstikkend gebrek 
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aan kreativiteit, en ook ,Khattda-
litu is haar niet vreemd. En de 
CVP tenslotte, kan nog altijd 
niet kiezen tussen Vlaanderen 
en België, blijft gebonden aan 
zuilbelangen, en blijft de we
reld opdelen in gelovigen en 
niet-gelovigen. 

Na deze analyse van het 
Vlaamse partijwezen, scha
kelde VU-voorzitter Bert An
ciaux over naar de Europese 
verkiezingen. Hij bevestigde 
zijn vertrouwen in VU-Euro-
parlementslid J a a k Vande-
meulebroucke, niettegenstaande 
het voorval van Leffinge. Vande-
meulebroucke blijft dus lijst
trekker bij de Europese ver
kiezingen. Volgens Anciaux, 
die dieper inging op het voor
val van Leffinge, w^as op een 
bepaald moment bij J aak Van-
demeulebroucke de stress te 
groot geworden. Hij was al 
herhaaldelijk het mikpunt van 
de hormonenmafia geworden, 
die daardoor had aangetoond 

voor niets terug te deinzen. 
Ondanks Lefïtnge noemde 
Bert Anciaux Jaak Vande-
nveulebroucke het beste parle
mentslid in Europa. 

De tweede plaats op de 
VU-Eurolijst { de Hjst moet 
nog goedgekeurd worden door 
de VU-Partijraad )wordt inge
nomen door senator en gewe
zen EP-lid Wiüg Kuijperj. Het 
is al de derde keer dat de VU 
met hetzelfde duo naar de Eu
ropese verkiezingen trekt. De 
derde plaats op de ontw^erp-
lijst is voor Limburgs gedepu
teerde Frieda Brepmls. Bert An
ciaux bekleedt de plaats van 
eerste opvolger. Een opval
lende naam op de Europese 
ontwerplijst is die van Koen 
Boert, de gewezen sekretaris 
van het ijzerbedevaartkomi-
tee. 

(Pdj) 
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EEN TAAL IS GEEN FIETS 
Recente statistieken tonen aan 
dat de geletterdheid meer en 
meer bedreigd wordt door een 
slinkend niveau van taalbeheer
sing. De VU meent dat dit een 
zorgwekkende evolutie is. In de 
Vlaamse Raad gaf de beleids
brief van minister Weckx bij
gevolg aanleiding tot een leven
dig „Letteren-debat". De kern
gedachte in de tussenkomst van 
Paul Van Grembergen -was de 
zorg voor de eigen taal en het 
respekt voor de oorsprong van 
de taal. Hugo Olaerts, zelf dich-
ter-schrijver neemt het niet dat 
schrijvers al teveel op paterna
listische wijze worden betutteld. 

TAALVAARDIGHEID 
Paul Van Grembergen drukte 
zijn bezorgdheid uit over de 
taalvaardigheid van vele jonge 
Vlamingen. „ld dit het resultaat 
fan oru onderwijl ? Een goede taxiL-
vaardigheid u e^jentieel in onj ont-
foogdingéproce^ en de ittrijd voor ge
lijkberechtiging. Wie zich niet kan 
uiten, kan zich niet verdedigen. Taal 
i) louter een kommunikatiemiddel 
geworden, en er worden al te ge
makkelijk vreemde woorden overge
nomen. Ik mij die voeling met de 
eigen taal, die verbondenheid met de 
eigen worteL, de trotj op het eigen 
taalgebied. Ik betreur dat het taal
beleid op dit vlak tekortschiet. Taal
beleid ii niet alleen boeken, litera
toren en dichters aanbevelen. Het ii 
ook de zorg voor de taal overdragen. 
Taal id de woning waarin we kunnen 
rondlopen, rondkuieren, samen ge
zellig bij elkaar zijn. Wie zijn taal 
onvoldoende kent, u minder menj 
en kan zich minder goed verdedi

gen. Zoab de groenen de onverschil
ligheid tegenover het milieu hebben 
willen doorbreken. In verband met 
de taaiwijzigingen waar de jongste 
tijd veel over wordt gesproken pleit 
ik ervoor dat de taal niet loskomt 
van het erfgoed. Een taal u geen 
fiets waarvan een onderdeel vervan
gen wordt opdat hij wat moderner 
zou ogen. Een taal leent zich daar 
niet toe. We moeten in de woorden 
de oorsprong van de taal kunnen 
herkennen. Dit wil niet zeggen dat 
uniformiteit niet wenselijk is en dat 
er geen einde moet komen aan de 
dubbele spelling die we nu al sedert 
ongeveer veertig jaar kennen. In heel 
de evolutie van de taal moet de eigen 
identiteit zichtbaar blijven." 

LITERATUURPROMOTIE 
Hugo Olaerts meent dat de 
overheid al te veel middelen be
steedt aan reklame in dag- en 
weekbladen, zonder voldoende 
waarborgen en normen ten 
overstaan van de leesbevorde
ring en de promotie van lite
ratuur. „De VU onderschrijft gro
tendeels het acht-puntenprogramma 
van PEN-Vlaanderen. Daarin wordt 
o.a. gepleit voor een Fonds voor de 
Letteren, de invoering van het leen
recht, een behoorlijk en fiskaal sta
tuut voor de auteurs, het invoeren 
van een modelkontrakt, een nauwere 
samenwerking met Nederland voor 
promotie in het buitenland, en voor 
een vojte boekenprijs. Men noemt 
oru een volk van dichters, maar 
ondertussen zijn we bezig met die 
dichters figuurlijk te vermoorden en 
kunstenaars te behandelen aL hon
den. Na hun dood zullen we wel 
vlug een straat naar hen noemen. 

Herman Lauwers: "Integratie 
moet eerder spontaan gebeuren 
dan opgelegd." 

De kredieten voor de letterkunde zijn 
gestegen, maar staan nog niet op 
de hoogte van Nederland. De recht
vaardige verdeling van deze beperkte 
midelen u een ander paar mou
wen. De VU is voorstander van een 

meer objektieve en gereglementeerde 
boeken-top-10. Andere en bredere 
kriteria dienen gehanteerd te wor
den inzake de opname in de schrij-
vers-lezingenlijst. De Vlaamse rege
ring meent dat de vojte boekenprijs 
een onmisbare steun zal zijn voor de 
betere boekenhandei Wanneer zal 
zij hiervoor konkrete maatregelen 
nemen ? Ten slotte wordt het stilaan 
tijd dat meer strikte normen voor 
de joernalistiek gehanteerd worden. 
Seruatie en roddel verdringen hoe 
langer hoe meer de zinvolle infor
matie. " 

IS EEN MULTIKULTURELE 
SAMENLEVING 
WENSELIJK? 
De beleidsbrief 1994 van de 
Vlaamse regering splitst het mi
grantenbeleid op in een integra
tie- en een kultuurbeleid. Her
man LauAvers vindt dit een 
goede zaak. „Het principe van het 
tweesporenbeleid: integratie en kul-
turele identiteit wordt zowel door 
veldwerkers als door de beleidsmen
sen verdedigd en gehuldigd. Maar 
wat verstaan wij onder het begrip 
kuituur? Ik meen dat de definitie 
van dit begrip zo breed mogelijk 
dient opgevat te worden. Het gaat 
duj zowel over godsdiensten, aid over 
eten en drinken, kleding, relatiepa
tronen en natuurbedwang. 

Kuituren zijn niet homogeen en er 
zijn steeds interne en ekdterne wis
selwerkingen. Vervolgens dient de 
volgende vraag beantwoord te wor
den. Moeten we een multikulturele 
samenleving, dan wel de integratie 
van kuituren na te streven ? De VU 
meent dat integratie een spontaan 
proces is dat men niet kan opleggen. 

FEDERALISME OP WIELEN 

ïlen van m'n buren is een kwaje Belgicist, 
een ex-militair van 50 en sinds z'n ^Sste 
aan het rentenieren. Omdat twee keer per 
jeiar, op 1 mei en op 11 juli, een Vlaamse 
leeuw aan mijn gevel hangt heeft hij zich 
een Belgische driekleur gekocht. Kw^estie 
van wat evenwicht in ons straatbeeld te 
brengen. 

Maar mijn buur, die met pijnlijk slikken de 
federalizering van zijn vaderland probeert 
te verteren, is niet tevreden. Er was nu 
eindelijk een beetje kommunautaire rust 
in dit land, en daar heb je het weer: een 
Vlaamse en een Waalse wielerploeg! En 
geen mens die daartegen reageert. Dat is 
toch een schande, klaagt hij. 

Voor mijn buur was het St.-Michielsak-
koord het begin van het einde, maar ei
gen wielerploegen vindt hij het definitieve 
einde. „Want de sport is het laatste dat 
van ons Belgen maakt." 

In de dagen dat Boudewijn in lijk lag 
kwam hij mijn gedacht vragen over de 
toekomst van ons landeke. Na er eerst 
grootmoedig op gewezen te hebben dat 
zijn idool een brave en eerlijke vent was 
geweest — vooraf een beetje zeem aan de 
baard en dan toeslaan, besloot ik heimelijk 
— schilderde ik hem deze toekomst zo ne-

f atief mogelijk af. België zou ophouden te 
estaan en volledig opgaan in Europa, en 

nog meer van dat soort dingen. De koning 
zou een plaats krijgen in Brupark... 

Alijn buur had zich toen behoorlijk boos 
gemaakt en gezworen dat hij mij nooit 
meer wat zou vragen over die dingen, 
want zijn hart kon daar niet meer tegen. 

In die dagen had hij zijn uniform aange
trokken en Wcis toen met de eigen •wagen 

naar het paleis gereden mjiar onverich-
ter zake w^eergekeerd. En 's anderdaags 
met de trein, maar de boterhammen w â-
ren reeds op nog voor hij het koninklijke 
hekken in beeld had. 

lien derde poging ging niet door, dat zou 
zijn hart niet meer dragen. 

Toen hij vernam dat Albert de nieuwe 
koning zou worden hees hij meteen de 
trikolore, die tot dan halfstok hing, in top. 
Net zoals mijn buur was Albert óók van 
de marine, en wapenbroeders dat trekt. 
Vooral in bange dagen. 

Natuurlijk heeft hij de hele begrafenis op 
teevee gevolgd en soms, als mist en regen 

de wereld in rouw dompelen, knipt hij de 
video aan. 

Pogingen om de dooie vorst in zijn graf 
te gaan groeten wou hij niet ondernemen. 
Hij zou later wel eens naar Laken rijden, 
in z'n eentje. Dan zou hij, van niemand 
gestoord, de koning eens zijn gedacht zeg
gen. Van man tot man. 

Toen dan het bericht viel dat de Vlaamse 
regering een Vlaamse judo-ploeg op de ta-
tami brengt vond hij dat geen manier van 
doen. Het begint bij judo en het eindigt 
bij de Rode Duivels, vreesde hij. 

Van judo naar erger!, w^aaarschuwde ik 
hem. Hij kon er niet om lachen. 

Maar het nieuw^s over een Vlaamse wieler
ploeg heeft hem het diepst gekwetst. Nu 
is het helemaal gedïian met ons landeke. 

Op een morgen, toen hij met zijn hondje 
langs m'n tuin wandelde, drukte hij zijn 
spijt uit over de beslissing. En dat terwijl 
de fiets zo schoon de tweeledigheid van 
ons land uitdrukt. lién man, de koning, 
die het vehikel op twee "wielen, Vlaande
ren-Wallonië, stwurt en richting geeft. Ik 
stond verbaasd van de metafoor die hij 
had bedacht. 

En in 't midden Brussel, het kamwiel! 
Vervolledigde ik z'n uitleg. Was dit nu uit
lachen of instemmen? Hij floot z'n hond 
terug en stapte zwijgzaam huiswaarts. 

Verleden week kwam dan het bericht dat 
ook Wallonië een eigen wielerploeg heeft. 
Ik bereidde mij in stilte voor op de kon-
frontatie. 

Vroeger, zo zou ik hem zeggen, was Bel
gië een tandem, vooraan zat een Vlaming 
en die fietste altijd stijf door; achteraan 
zat een Waal die almaar bevelen gaf en 
afremde. En naar de meisjes floot... 

J e moet het zo ver niet gaan zoeken, zei 
m'n vrouw. Als er in een huishouden met 
twee kinderen maar één fiets is, is het 
altijd ruzie. Daarom heeft de wijze vader 
voor elk van z'n kinderen een fiets ge
kocht en die rijden nu wjiar ze willen en 
hoe snel ze willen. 

Gewapend met deze wetenschap haalde ik 
de fiets uit de garage en spoedde mij naar 
een nieuwe les... federalisme op vvdelen. 

R^Asmus 

Een door de overheid opgelegde inte
gratie heeft tot gevolg dat een van 
de kuituren het gevaar loopt haar 
wortels te verliezen. 

De andere optie u een multikultu
rele samenleving. In wezen Li dit het 
bewujt in stand houden van verschil
lende zelfstandige kuituren in de
zelfde samenleving. Dit ui wat Vla
mingen en Franjtaligen ui Brussel 
proberen, maar zelfs hier, met slechts 
twee kuituren die alleen door taal 
verschillen, ui dit moeilijk. Ik geloof 
niet dat dit model met nog meer 
kuituren kand op slagen heeft. Er 
bestaat dud begripsverwarring, zo
wel over multikulturele samenleving 
als over integratie. Daarom u de 
VU gewonnen voor een maatschap
pijmodel waarin kulturele minder
heden zich inpcusen in de Vlaanue 
samenleving. 

Dit wil zeggen dat zij onderwor
pen zijn aan onze wetten, maar 
ook dat wij erkennen dat hun kui
tuur belangrijk is. Kulturele identi
teit stimuleren moet leiden tot betere 
individuele integratie en tot meer 
kommunikatie tuésen beide kuitu
ren. Alleen op deze manier is een 
dialoog mogelijk. Integrisme moet 
worden afgezworen, zowel door de 
migranten als door ons." Tot zo
ver de tussenkomst van Her
man Lauwers. 

(ge) 

ZIJ AAN ZIJ, 
VOOR 
EVENWICHT 
De eerste aflevering van de 
Vrouwenkrant. Zij aan Zij is ver
schenen. Dit initiatief van de 
minister van Gelijke Kansen 
heeft de bedoeling „evenwicht 
tussen VTOuw ên en mannen in 
de politiek" te brengen. En dit 
met het vooruitzicht op de twee 
verkiezingen (Europarlement, 
gemeente- en provincieraad) die 
in 1994 zullen plaatsvinden. 

Deze eerste aflevering bevat 
naast het onvermijdelijke woord 
van de minister, Miet Smet, 5 re
denen waarom voor een vrouw^ 
moet gestemd worden. Het 
nummer zit verder boordevol 
informatie over de werking van 
gemeente- en provincieraad, het 
OCMW, van de demokratie en 
over de verkiesbaarheid. 

Tevens vertelt een aantal vrou
wen hoe zij in de politiek ver
zeild geraakten. Voor de VU is 
dat Simonne Janssens-Vanop
pen, schepen te Heusden-Zol-
der. Ook de partijen worden 
voorgesteld. lïen boeiend 
hoofdstuk behandelt de geschie
denis van de vrouwenemanci
patie, vanaf 1830 tot vandaag. 

Kortom een uitgave die vn) niet 
alleen het vrouwelijke deel van 
de bevolking maar ook de man
nen aanraden. 

De dienst die het blad uitgeeft 
stelt ook materiaal (dossiers, 
brochures, affiches en video's) 
ter beschikking voor verdere 
aktie. 

c* Zij aan ZAJ. Uitg. Dienst Ge
lijke Kansen, min. Tewerkstel
ling en Arbeid, BelUarddtr. 
51-53, 1040 BriuMel 
(021230.40.39) 
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KAMERKOMMISSIE IAAT STEEK VALLEN 

ROOK VOOR CIAES 
(vermlg van blx. 1) 

Het dossier van Ancia moest 
dus ook geen harde bewijzen 
bevatten. Elke burger die de 
Agusta-affaire een beetje volgt, 
zal het daar tenminste mee eens 
zijn: er waren aanwijzingen ge
noeg voorhanden, zij het dan 
getuigenverklaringen en een 
"klad "-rapportje. 

Maar neen, de kommissie moest 
een uitzondering te meer ma
ken. De parlementsleden van 
de kommissie versterkten de in
druk (en is het echt niet meer 
dan een indruk?) dat ze hun 
kollega-parlementslid "het erg
ste" w^Uden besparen. Nog 
steeds schijnt niemand in de 
Wetstraat echt te kunnen gelo
ven dat de drie Guy's echt ver
oordeeld zouden kunnen wor
den, laat staan dat ze ooit een 
cel aan de binnenkant zouden 
moeten zien. 

Achteraf werd er dan een juri
disch steekspel opgevoerd over 
de vraag of het Hof van Cassatie 
zich slechts mag beperken tot de 
zaken waarvoor de kommissie 
oordeelde dat er wel voldoende 
"cian wij zingen" voorhanden wa
ren, of dat het Hof ook an
dere zaken, zoals de schriftver
valsing en het gebruik ervan, 
verder mag onderzoeken. De 
balans helde gelukkig naar de 
tweede interpretatie over, maar 
er blijven meningsverschillen 
tussen de kommissieleden be
staan. Dit bewijst nogmaals dat 
de kommissie met haar besluit 
geen degelijk werk leverde: als 
het Hof dan toch alles mag 
onderzoeken, waarom moest er 
dan een onderscheid gemaakt 
worden ? 

AAATHOT 
Verleden week schreven we 
reeds dat ook de naam van 
Willy CloM, de huidige vice-pre
mier van de SP en minister 
van Buitenlandse Zaken, meer 
en meer in het Agusta-dossier 
begint op te duiken. Gaat het 
om wrok van de PS, die ook 
de "Vlamingen" in het smeer
geld-bad wil trekken ? Zijn het 
bokkesprongen van een kat in 
het nauw, Guy Mathot? Is het 
slechts de riooljoernalistiek van 
een Vlaamse oppositiekrant ? 
We denken dat er meer aan de 
hand is. 

En daarvoor verwijzen •we eerst 
terug naar onze bijdreige van 
verleden week, waarin we reeds 
melding maakten van een getui
genis van Agusta-lobbyist Ge-
orgu Cywu. Die had aan An
cia verklaard dat de Vlamingen 
pro-Franj waren en gekocht nwed-
ten worden. Het ij daarom dat we 
Claej gekocht hebben. En is het 
toeval dat een PS-er op Ekono-
mische Zaken verantwoordelijk 
was voor het Agusta-dossier ? 

De uitval van Mathot naar 
Claes heeft weliswaar veel weg 
van de sprongen van een kat in 
het nauw. Alaar Alathot staaft 
zijn aanval wel met een doku-
ment uit het dossier van An
cia. Dit dokument zat niet in 
het dossier dat Ancia aan de 
speciale kamerkommissie over
maakte. Het werd door de 
Luikse prokureur-generaal 

Met de doorverwijzing van Coè'me naar Coddatie leverde de Speciale Kanu^ii^uinniLocic yccn uuud wpelijk 
werk. 

Leon Giet overgemaakt aan de 
advokaten van Mathot. Het is 
op z'n minst zeer ongebruike
lijk dat het gerecht verdachten 
stukken toespeelt die de verde
diging van de verdachte dienst
baar zijn. Dit doet vragen rijzen 
bij de onafhankelijkheid vjin de 
Luikse justitie, die bol heet te 
staan van de PS-getrouw^en. 

In het dokument waar Mathot 
de hand wist op te leggen, ge
tuigt de oud-direkteur van 
Agusta-België, Ricardo BaJdini, 
over een ontmoeting tussen de 
merkwaardig genoeg al ontsla
gen Agusta-voorzitter Rafaello 
Teti en Claes, -waarbij gesproken 
werd over de helikopterkom-
pensaties. Claes ontkent dat 
deze ontmoeting heeft plaatsge

had, en noemde de aanval van 
Mathot een cojboj-v&chaaï. 

SCHONE HANDEN 
Tijdens het weekend onthulde 
de liberale Het Laatste Nieuwd 
in een niet ondertekend artikel 
op de frontpagina opnieuw een 
bezwarende getuigenis voor de 
getergde Claes. Een bevoorrecht 
getuige uit SP-kringen vertelde de 
krant een nieuw^ (cojboj ?-)ver-
haal. Op een bijeenkomst van 
de SP-top met de SP-ministers 
zou Claes in januari '89 aan
gekondigd hebben dat hem een 
voorstel van 15 miljoen frank 
gedaan was. SP-voorzitter Van-
denbroucke zou van dit voor
stel niets moeten weten hebben, 
waarop Claes in woede ontstak 

RWW» 

en Vandenbroucke voor de voe
ten gooide dat hij'niet de enige 
met échone handen moedt uithan
gen, aldus de weinig moedige 
anonieme getuige in Het Laat
ste Nieu-ws. 

De reaktie van Claes ging cres
cendo: dmeerlapperij en riooljoer
nalistiek luidden de gewikte 
woorden van de vice-premier. 
Hij kondigde aan tegen de krant 
een klacht in te dienen wegens 
laster en eerroof. Maandag bleef 
Het Laatste Nieu^vs evenwel bij 
z'n "smeerlapperij". De krant 
schreef zelfs dat de anonieme 
getuige bereid is zijn verklaring 
onder eed te bevestigen indien hem 
dat gevraagd wordt. Maar alleen 
aan het gerecht in het kader van 
een onderzoek, niet in een openbare 
konfrontatu met de minuten 

Het Laatste Nieuws vertelde er 
wel bij dat de getuige nooit 
over Agusta gesproken heeft. 
De krant w^as zo ijverig zelf die 
link te leggen. Alaandag zorgde 
Claes voor een mooi verweer. 
Een bepaalde perd, aldus de Lim
burger, amiueert zich met het om-
draaun van het gezegde dat er geen 
rook id zonder vuur. Aangezien er 
geen vuur id, vindt die perd dan maar 
wat rook uit. Claes vrjiagt de ano
nieme getuige van Het Laatste 
Nieuws om geen verstoppertje 
meer te spelen. Claes maakte 
ook bekend dat z'n advokaten 
maandag een procedure inspan
den bij de burgerlijke recht
bank. E^n recht op antwoord 
vindt hij onvoldoende. 

De SP-vice-premier verdedigde 
verder de keuze voor Agusta, 
dat bovenop de kompensaties 
ook direkte investeringen be
loofde. Zowel de kompensaties 
als de direkte investeringen zijn 
volgens Claes voor 100% gedekt 

door de Italiaanse staatsholding 
Efim. Dit betekent dat de Bel
gische regering uiteindelijk bij 
de Italiaanse regering kan gaan 
aankloppen indien Agusta in het 
kompensatiedossier z'n woord 
niet zou houden. 

Dat IS nog zon vreemde kronkel 
in het Agusta-dossier. De Stan
daard noemt het merkwaardig dat 
deze brief nooit eerder opdook 
bij alle interpellaties die de voor
bije jaren over het Agusta-dos
sier werden gehouden en even
min bij de vele persartikels over 
de affaire. Waarom ? Heeft de 
regering schrik dat ze er door 
het parlement effektief toe ge
dwongen zal worden om de na
leving van de beloften te gaan 
eisen bij de Italianen ? 

Claes antwoordde ook op de 
andere aantijgingen tegen zijn 
persoon. Hij legde er de nadruk 
op dat Cywie in z'n getuigenis 
alleen van vermoedens spreekt, 
en zelf zegt niet over bewijzen 
te beschikken dat er smeergeld 
uitbetaald werd aan Ekonomi-
sche Zaken. Van de PS-amb-
tenaar op Ekonomische Zaken 
heeft Claes naar eigen zeggen 
nooit de indruk opgedaan dat 
hij met voor 100% objektief te-
•werk is gegaan. 

GETUIGE 
Zoals te verwachten was, werd 
er later op de week alom gegist 
naar de identiteit van de ano
nieme getuige van Het Laatste 
Nieuws. Eén van de namen die 
bovendreven was Pierre Cheva
lier, de naar de VLD overge
lopen gew^ezen SP-staatssekre-
taris. Chevalier ontkent echter 
de anonieme getuige te zijn. 
De toenmalige SP-staatssekre-
taris zegt bovendien dat Agusta 
op de vergaderingen van de 
SP-ministers en de partijtop 
slechts ter sprake is gekomen 
in een technische diskussie. Er 
werd nooit over kompensaties 
gepraat, en Chevalier heeft 
Claes ook nooit over andere 
smeergeld-aanbiedingen horen 
reppen. 

De getuigenis van VLD-er Che
valier pleit dus voor Claes. 
Naast Chevalier en Claes zelf 
had ook SP-voorzitter Vanden
broucke het verhaal van Het 
Laatste Nieuws ontkend. De 
vergaderingen waarop de krant 
doelde -werden bijgewoond door 
15 tot 20 personen. Als Het 
Laatste Nieu-ws het bij het juiste 
eind heeft, moeten nog meer 
mensen zich het voorval her
inneren. Wanneer niemand het 
verhaal van de anonieme ge
tuige bevestigt, zijn er slechts 
twee mogelijkheden: ofwel is 
er niets aan de hand, ofwel 
gehoorzamen alle SP-ers aan 
een samenz-wering van de stilte. 
Dit laatste zou getuigen van 
een koUektieve politieke wan-
kultuur bij de SP die onze stout
ste verbeelding overstijgt. 
Daarom vinden -we dat Het 
Laatste Nieu-ws het aan zich
zelf en de demokratie verplicht 
is dat de identiteit van haar ge
tuige, desnoods via een gerech
telijke omweg, zo snel mogelijk 
bekend raakt. 

(Pdj) 
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SAMENMiG 

SAUWENS GEER TUSSENTIJDS 
TRANSFER-RAPPORT VRIJ 
In zijn antwoord op interpellatieé van Paul Van Grem-
bergen (VU) en Jorui Van Hauthem (VB) in de 
Vlaanue raad maakte minidter van Staatshervorming 
Johan Sauwend een tuóöentijds rapport bekend van de 
universitaire werkgroep die hij een jaar geleden oprichtte 
om de transfers in de sociale zekerheid te becijferen. 
Het eindrapport van de onderzoeksgroep wordt eind juni 
verwacht. 

De gewestelijke aandelen in 
de SZ-stromen zijn be
kend voor 1990. Toen 
stond Vlaanderen in voor 

785,9 miljard frank aan ont
vangsten van de SZ, en ont
ving het 674,3') mUjard fr. van 
de SZ-uitgaven. Dit levert een 
saldo op van 111,6 miljard 
frank. Het aandeel van Wallo
nië in de SZ-ontvangsten be
droeg 357,5 miljard. Wallonië 
gaf 437,7 miljard uit in de SZ, 
een negatief Scddo van 80,2 mU
jard fr. 

Brussel tekende voor een ne
gatief saldo van 14 miljard fr. 
Procentueel geeft dit volgende 
resultaten: Vlaanderen staat in 
voor 62,4% van de SZ-ontvang
sten, en 54,3% van de SZ-uitga
ven. Voor Wallonië bedraagt het 
aandeel in de SZ-ontvangsten 
28,4%, en in de SZ-uitgaven 
35,2%. Brussel levert 9,2% van 
de SZ-ontvangsten, en is ver
antwoordelijk voor 10,5% van 
de SZ-uitgaven. 

DEKKINGSGRAAD 
Globaal gezien kan men vast
stellen dat het Vlaams surplus in 
de sociale zekerheid nog groeit. 
Dit uit zich o.m. in een beschei
den groei van de "dekkings
graad", de mate waarin de uit
gaven en de inkomsten voor de 
SZ in evenwicht (100%) zijn. 
In Vlaanderen bedraagt die 
116,6%, in Brussel slechts 
89,2%. Wallonië vertoont het 
grootste deficit. De dekkings
graad zakte er in '90 tot 81,7%. 
Het UI m.a.H>. een vcuitjtaand feit 
dat er traruferd vanuit Vlaanderen 
naar Wallonië en Briujel vloeien, 
zegde Sauwens. 

De vraag luidt echter of deze 
transfers objektief verklaarbaar 
zijn. Om dit te onderzoeken 
voert de werkgroep kompUkde 
komputerprogrammatiewerkzaam-
heden uit, waarbij konstant 
nieuwe variabelen worden in
gevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek zullen vervat zijn in 
het eindrapport van de onder
zoeksgroep. 

Sauwens maakte w êl voorlo
pige gegevens kenbaar over de 
inkomenssamenstelling van de 
huishoudens in Vlaanderen en 
Wallonië. In 1992 genoot 68,3% 
van de Vlaamse huishoudens, en 
58,3% van de Waalse huishou
dens een arbeidsinkomen. O p 
huishoudniveau bedroeg dat in 
Vlaanderen gemiddeld 71.200 
h, in Wallonië 64.600 fr. 

78,2% van alle Vlaamse huis
houdens genoot in 1992 een of 
ander SZ-inkomen. In Wallo
nië was dat 84,1% van de huis
houdens. De gemiddelde uit
kering per uitkeringstrekkend 
huishouden bedroeg in Vlaan
deren 23.700 frank en in Wal
lonië 27.800 fr. 

12,9% van de Vlaamse huishou
dens en 20,9% van de Waalse 
huishoudens ontving een werk
loosheidsuitkering. In Vlaande
ren bedroeg die gemiddeld 
14.400 frank, in Wallonië ge
middeld 18.100 fr. 

9,2% van alle Vlaamse huishou
dens en 9,1% van alle Waalse 
huishoudens genoot een brug
pensioen. In Vlaanderen be
droeg dit gemiddeld 41.500 fr, 
in Wallonië 39.500 fr. 

40,8% van alle Vlaamse huis-

Van alle VLmnue huishoudens geniet •40,8% kinderbijslag. In Wal-
loniëgeniet 39,5% van de huishouBens kinderbijslag. In Vlaanderen 
bedroeg de gemiddelde uitkering in '92 7.500 fr. in Wallonië 8.500 
fr. 

houdens genoot kinderbijslag. 
In Wallonië was dat 39,3%. De 
gemiddelde uitkering bedroeg 

in Vlaanderen 7.500 fr. per huis
houden, in Wallonië 8.500 fr. 

24,2% van alle Vlaamse huis
houdens en 29,7% van alle 
Waalse huishoudens ontving 
een pensioen. Het gemiddeld 
uitkeringsbedrag was in Vlaan
deren 34.000 fr. per huishou
den, in Wallonië 35.300 fr. 

7,8% van alle Vlaamse huishou
dens en 10,3% van alle Waalse 
huishoudens ontvingen overige 
SZ-uitkeringen in de sektoren 
ziekte- en invaliditeitsuitkerin-
gen, arbeidsongevallen, be
roepsziekten en uitkeringen aan 
mindervaliden. De gemiddelde 
uitkering bedroeg 20.000 fr. in 
Vlaanderen en 19.800 in Wallo-

GEZINSINKOMEN 
Het gemiddeld totaal beschik
baar arbeidsinkomen bedroeg 
in 1992 in Vlaanderen 72.700 fr, 
en in Wallonië 65.700 fr. Deze ge-
gevend, aldus Sauwens, beveótigen 
globaal eerdere vaststellingen: het 
hoger totaal bedchikbaar gezüuin-
komen in Vlaanderen resulteert uit 
een hoger niveau van de inkomsten 
uit arbeid en een lager niveau van de 
inkomsten uit de jociale zekerheid. 
Vlaanderen neemt over de periode 
'85- '92 een aanzienlijke voorsprong 

f op Wallonië wat het totaal beschik-
J baar gezinsinkomen en het arbeidé-
" inkomen betreft. Wat het inkomen 

uit dociale zekerheid betreft, stelt 
men voor Vlaanderen een sterkere 
groei vast dan in Wallonië, althans 
op het niveau van het huishouden. 
Ondanks deze inhaalbeweging blij
ven de inkomsten uit sociale zeker
heid in Wallonië 27% hoger dan in 
Vlaanderen. 

(Pdj) 

DE VU, VIAAMSER DAN OOIT 

VU-ministerSauwens: het is een vaststaand feit dat er transfers 
vanuit Vlaanderen naar Wallonië vloeien. 

Tijdens de nieuwjaarsper-
slunch van de VU maakte 
voorzitter Bert Anciaux de re
sultaten bekend van de medi-
akampagne die de VU onder 
de titel De Volksunie, Vlaam-
ser dan ooit gevoerd heeft. Die 
kampagne startte op 15 okto
ber jl. In dag- en w^eekbladen 
en in W I J / D e Toekomst ver
scheen een reeks advertenties 
waarop belangstellenden kon
den reageren via een gratis 
telefoonlijn. De geïnteresseer
den konden de brochures met 
de teksten van het manifest 
van Wachtebeke en het kon-
gres van Leuven aanvragen. 

Tot verleden week noteerde 
de VU hierop 2.161 aanvra
gen. 66,4% van de reakties be
troffen eerste kontakten met 
de VU. Bijna 12% van de ge-
interesseerden w^as jonger dan 
20 jaar, bijna 30% was jonger 
dan 25 jaar, 43% was jonger 
dan 30 jaar en 55% was nog 
geen 35. Slechts 13% was ou
der dan 55. Het waren dus 
vooral jongere kiezers die op 
de VU-advertenties reageer
den, een hoopgevend resultaat 
voor de toekomst. De mediak-
ampagne leverde voorts 204 

nieuw^e VU-leden aan. In mar
ketingkringen noemt men dit 
een hoge respons. Het ging 
hier ook vooral om jongeren: 
80% was geen 35. 

PEILING 
De VU gaf ook de opdracht 
aan het peilingsbureau Di-
marso om een onderzoek uit 
te voeren naar het stemge
drag. Dit onderzoek werd ge
koppeld aan de maandelijkse 
opiniepeiling van november, 
waar de VU een resultaat 
haalde van 6%. In december 
steeg dit percentage tot 6,5%. 
Uit het bijkomend onderzoek 
bleek dat niet minder dan 34% 
van de ondervraagden ver
klaarde zich te kunnen voor
stellen ooit voor de VU te zul
len stemmen. Daarmee stijgt 
het potentieel aan VU-kiezers 
tot 40%. 

Meer dan de helft (50,9%) van 
deze potentiële kiezers zegde 
op de hoogte te zijn van de 
belangrijke keuzen die de VU 
programmatorisch maakte ge
durende de voorbije maanden. 
Er werd tevens nagegaan of 
deze "koerswijziging" de on
dervraagden meer doet neigen 
om voor de VU te stemmen. 

dan w êl of deze koerswijzi
ging geen invloed zou hebben 
op het stemgedrag. Een kwart 
van de hierover ondervraagde 
personen, of 4,4% van de to
tale steekproef, stelde uit
drukkelijk dat de jongste pro-
grammatorische wijzigingen 
van de VU en de uitstraling 
van de partij hen ertoe bewe
gen om VU te stemmen. Ruim 
46% van hen is jonger dan 36 
jaar. 

Hoe relatief het belang van 
opiniepeilingen ook is, toch 
dringen volgende konklusies 
zich op: 

1) de VU heeft in het recente 
verleden nog nooit zo'n hoog 
potentieel gehad. 

2) het percentage van 6% dat 
in december werd gehaald, 
moet kunnen verhoogd wor
den tot 10,4%. Immers, 4,4% 
van de bevolking is geneigd 
de stap te zetten om voor de 
VU te stemmen. 

3) de stijgende aandacht voor 
de VU en het vernieuAvde pro
gramma situeert zich bij een 
eerder jong publiek. 

Hoopvolle resultaten! 
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PARTÜ 
De ledenaktie draalt nu op 

volle toeren. Her en der 
trekken militanten en 

mandatarufden de étraat op 
om de lldkaarten te 

hernieuwen. Nieuwe leden en 
dlmpathuanten melden zich. 

In de tweede aflevering van 
onze rubriek „Niet tevreden, 
geld terug"gaan wij dieper 

In op het veldwerk. Verder 
ook de eerdte reduitaten op de 
'De Volkdunle. Vlaamder dan 

ooit '-kampagne. 
Goede ledenwervlngdaktled of 

een leuk verhaal mag je dteedd 
doorbellen naar Koen T'Sljen 

(02/21M9.30)Jaxen kan 
ook 02/217.35.10. 

W/ 

L i d k a a r t 
Borrdtodenplein 12-1000 Brussel - lelefaon 02/219 49 30 - fox 02/217 3510 NIET 
TEVREDEN, 
GELD TERUG 

1 f • • X STERKER 
's Avonds in regen en wind de 
straat optrekken om lidkaarten 
aan te prijzen is zo op het eer
ste zicht niet altijd even leuk. 
Maar wat als je nu eens onder
ling een kleine kompetitie op
zet? Wie de meeste nieuwe lid
kaarten aanbrengt mag op het 
volgende afdelingsetentje gra
tis aanschuiven. Wie het snelst 
klaar is met zijn ronde krijgt 
zijn lidkaart van de afdelings-
kas. Moet kunnen! Wel even 
natrekken of het spelletje eerlijk 
wordt gespeeld... -want... er zijn 
zo wel eens 'luie' mandatarissen 
die hun stapeltje lidkaarten al 
vlug uit hun eigen zak beta
len. En dan maar volhouden dat 
persoonlijk kontakt belangrijk 
is. 

En vergeet niet: elk aktief lid 
maakt de VU duizendmaal öterker 

Huisbezoeken zijn inderdaad 
arbeidsintensief en tijdrovend 
Maar het rechtstreeks kontakt 
met het afdelingslid loont de 
moeite. Soms moet je zelfs het 
spontane, speelse in je naar bo
ven laten komen. Zeker wan
neer je gekonfronteerd wordt 
met de jongste spruiten van de 
Volksunie. 

Om niet met lege handen bij de 
mensen aan te komen heeft het 
Algemeen Sekretariaat een sta
pel propagandamateriaal klaar 
liggen. Vooreerst is er natuur
lijk de brochure 'De Volksunie. 
Vlaamser dan ooit.' En met de 
nieuwe wervingsfolder heb je 
meteen stof voor een goed ge
sprek over politiek. Maar ook 
een zelfklever of een eksem-
plaar van De Toekonwt zijn leuke 
geschenkjes. 

De ware leden werver (Af/V) blikt ver in de toekonut. Want al i.) het niet altijd even prettig om je vrije 
tijd op te offeren, bloot te dtaan aan onguur weer en donu onverbiddelijke kritiek, elk Ud vergroot de 
slagkracht van de VU 1000 maai En wie aandachtig door zijn verrekijker tuurt ziet dat er nog een 
heu^ potentieel aan leden te kliöden valt! 

J e hoeft echter niet altijd je ziel 
uit je lijf te lopen, op zoek naar 
leden en simpatisanten. 

Organiseer regelmatig eens een 
aktiviteit dicht bij de mensen. 
Wedden dat het heel gezellig 

kan worden éils je elke maand 
een poUtiek praatcafé houdt ? 

Of je nu bier of cola drinkt, 
een politiek café is de basis voor 
menig stevige politieke diskus-
sie en kost weinig tijd. 

Om de diskussie op gang te 
trekken kan je regelmatig gast
sprekers uitnodigen. 

En vergeet nu niet die wer
vingsfolders achteloos te laten 
rondslingeren. 

TOLK 
Ook dicht bij huis liggen je 
kontakten met het verenigings
leven in je gemeente of stad. 
Hou nauw kontakt met de zo
genaamde opiniemakers. Open 
bijvoorbeeld een gespreksforum 
naar het verenigingsleven en ad
viesraden toe. Het ideale in
strument daarbij is natuurlijk 
een sterk plaatselijk ledenblad. 
Niet vol negativisme over de 
andere politieke kleuren, maar 
wel met een hoop positieve be
leidsideeën, met aandacht voor 
de kleine dingen in je gemeente 
of stad, met gevoel voor het 
menselijke in je leefkring. E^n 
huis-aan-huis-blad is het middel 
bij uitstek om alle inwoners van 
de gemeente te bereiken, het is 
de ideale tolk voor de weergave 
van VU-standpunten. 

De resultaten op onze 'De Volk^t-
unie. Vlaanuer dan öct/'-kam-
pagne bewijzen ondertussen dat 
je met wat propaganda wel de
gelijk iets los kan maken bij 
de mensen. O p het algemeen 
sekretanaat vroegen nu reeds 

_ 2 I 6 1 geïnteresseerden de 
fVU-brochure aan. Iets meer 
J dan de helft is jonger dan 35 jaar 
" e n 204 mensen vroegen om lid 

te kunnen worden. (Lees ook 
blz. A- Het engagement is niet 
massaal, maar ook niet klein.) 

Binnen twee weken zetten we 
de afdeling Neder-over-Heem-
beek in de kijker. Zij heeft im
mers als eerste al haar leden 
hernieuwd en niet minder daji 
13 nieuwkomers ingeschreven. 
De afdeling is nu met 97. Nog 
drie erbij ? 

Koen T'Sijen 
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UT DE REGIO 

EN ini-VI»IIZIIIER 

Bert over politiek en u over de VU 

Konfrontatie op de kampus ! In 
februari en maart t rekt VU-voor-
zitter Bert Anciaux in het kader 
van een gespreksronde langs 7 
universiteiten en hogescholen. In 
Kortrijk, Gent, Diepenbeek, Leu
ven, Antwerpen, Geel en Brussel 
komt Bert honderduit praten over 
het vernieuwde kommunautaire en 
maatschappelijke profiel van de 
Volksunie. 

Het debat zal telkens w^orden inge
leid door een vooraanstaand spre
ker die vanuit zijn eigen achter
grond en interessesfeer ingaat op 
het huidige politieke klimaat en de 
nieuwe maatschappelijke uitdagin
gen. De moderator en het publiek 
zullen vervolgens voluit hun kriti
sche vragen kunnen afvuren. N a 
het debat is er bij een drankje nog 
gelegenheid tot een informele bab-
bel. 

Vragen naar de toekomst van de 
Volksunie, is vragen naar de toe
komst van Vlaanderen! 

AFSPRAAK OP: 
w o e n s d a g 9 f e b r u a r i - 2 0 . 0 0 u 

KuLak - Etn. Sabbelaan 57, Kort
rijk 

donderdag 10 februari - 20.00u 

Balzaal Vooruit - St. Pietersnieuw^-
straat 23, Gent 

•woensdag 23 februari - 20.00u 

Het BorrelhuLf - Wittenonnenstraat 
20, Hasselt 

maandag 7 maart - 20.00u 

Kulav - auditorium 0017 - Park
straat, Leuven (Alma II) 

dinsdag 8 maart - 20.00u 

Upia-hv^di Roo i - Rodestraat 14, 
Antw^erpen 

w^oensdag 9 maart - 20.00u 

zaal KampLU), Laremsew^eg 99, Geel 

maandag \A maart - 20.00u 

Vub auditorium B, Pleinlaan 2, 
Brussel 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VMAmEVBJJE 
DEMOKRAmi 

PROVINCIERAAD 
LIMBURG WIL 
MEER 
INFORMATIE 
OVER FENIX 

TOEGANG G R A T I S . VOOR MEER I N F O : 0 2 / 2 1 9 49 30 

Op de provincieraadszitting 
van 19 januari 1994 dook het 
Fenix-dossier weer op. Wat is 
Fenix? 

Het Fenix-projekt vindt haar 
oorsprong in het ERC-projekt 
van Thyl Gheyselinck. Dit 
groots „thema-park" zou het 
sluitstuk moeten worden van 
de tewerkstellingsalternatieven, 
de sociale en kulturele rekon-
versie van Limburg. Door de 
versnelde mijnsluiting bleef er 
geld over. Dit geld is door het 
KS-schandaal berucht gewor
den. 

GIGANTISCH 
Voor het E R C zou zo'n 7 miljard 
voorbehouden worden. Het zou 
een oppervlakte bestrijken van 
liefst 1.700 ha. Kritiek op deze 
aanpak bleef niet lang uit. Ook 
vanuit de Volksunie werden be-
z^varen geuit tegen het groot
schalige, het eenzijdige,... Er 
^verd gewed op één groot paard, 
deze trend -was gezet. 

Het E R C werd later vervan
gen door T P G W (Toeristisch 
Projekt Genk-Waterschei) met 
aan de basis een meer kommer-
cieel koncept. De Britse groep 
Stadium, bekend van de 
mega-shopping-centra in 
Groot-Brittannië, -wilde voet 
aan de grond in België. De over
vloed aan pju-keerruimten en de 
vlotte verbindings-wegen rond 
de gemeenten Genk, As en Op-
glabbeek -waren mooi meegeno
men. Het groot projekt -waar
van spill-ofPs en socio-ekono-
mische meerwjtarde verwacht 
werd, stond vanaf deze dag in 
het teken van de zogenaamde 
„festive retail" (-winkelen--wan-
delen als ontspanning), een tijd
verdrijf dat blijkbaar aan popu
lariteit w^int. 

Het ruimtebeslag werd terugge
drongen tot 535 ha. Haalbaar
heidsstudies (voor de groep Sta
dium) -werden uitgevoerd door 
Redema. Het Fenix-projekt is 
een afgeslankte versie van het 
TPGW. Het businessplan van 
Fenix, voorgelegd op 18 no
vember 1992, stelt het projekt 
voor: shopping-center, kunst
centrum, oosterse markt, twee 
bungalo-wparken, waterrekrea-
tie, natuurcentrum, sportinfra-
struktuur, natuurontwikke
lingsgebied. 

Van bij de aanvang -werd het 
reeds duidelijk: het belangrijk
ste onderdeel -was het shop
ping-center. De andere onder
delen (behalve de bungalo-w
parken) zouden in de schaduw 
staan van het shopping-center. 
E^n aantal attrakties, zoals het 
aquapalace zijn bij voorbaat de-
ficitair; zo leest men in het busi
nessplan. 150 ha -winkelruimte, 
2,5 maal groter dan het shop-
pingcenter Wijnegem! De kri
tiek stapelde zich op, vooral tij

dens en na het losbarsten van 
de KS-affaire in de pers. Het 
vertrouwen in de KS en de Lim
burgse rekonversie-initiatieven 
in het algemeen waren zoek. 

Vanuit middenstandshoek 
(NCMV) vreest men de kon-
kurrentie voor de bestaande de
tailhandel in midden-Limburg. 
Het Fenix-projekt zou slechts 
werkgelegenheid overhevelen 
van bestaande -winkelcentra 
naar de nieu-we distributiekern. 

Rekening houdend met de fail
lissementen, zou de -werkgele
genheid in Limburg door Fenix 
zelfs negatief uitdraaien. 

De milieube-weging wijst naar 
de situaties over Ruimtelijke 
Ordening in Limburg. Volgens 
deze studies is Fenix niet op 
haar plaats in dit gebied, waar
van een groot deel voor natuur
herbestemming in aanmerking 
moest komen. „Limburg speelt 
haar troeven (natuur) k-wijt", ife 
haar slogan. Ze zagen liever een 
park vergelijkbaar met de Ne
derlandse Hoge Veluwe gerea
liseerd. Door het ruimtebeslag, 
de toegenomen verkeersdrukte, 
onge-wenste milieueffekten (uit
laatgassen, la^vaaihinder,...) 
w^ordt in hun ogen een mooie 
toekomst gehypotekeerd. 

De vakbonden, vooral hun 
plaatselijke leiders Nouwen 
(ACV) en Van Rode ( A B W ) 
zijn onverdeelde en onvoor-
-waardelijke voorstanders van 
Fenix. Hun wapen is het hoge 
-werkloosheidscijfer van Lim
burg. Ze schermen nog steeds 
met de gepubliceerde te-werk-
stellingscijrers voor Fenix. Vol
gens bepaalde folders zou Fenix 
tot 9.000 arbeidsplaatsen ople
veren. Waar KS deze cijfers 
haalde is nog steeds niet duide
lijk. De vakbonden vinden dat 
men tegenover deze extra-te-
-werkstelling niet onverschillig 
mag blijven. 

De kristelijke zuil is in dit dos
sier ernstig verdeeld. Het ge
rucht verspreidde zich op een 
bepaald ogenblik dat senator 
Weyts (CVP), -wiens 
NCMV-banden bekend -waren, 
de KS-schandalen zou lanceren 
om Fenix te kelderen. 

HOU HET KLEIN! 
Ook de socialisten en de libe
ralen lijken in dit dossier -wat 
verdeeld. Feit is dat de huidige 
SP-VLD-VU-deputatie nega
tiefadvies uitbracht t.o.v. de ge
westplanherziening. Alilieu- en 
Ruimtelijke Ordenings-député 
Stevaert (SP) heeft herhaalde
lijk lucht gegeven aan zijn kri
tische houding tegenover Fe
nix. Depute Schiepers (VLD) 
lichtte in een vroegere pro-vin-
cieraadszitting reeds zijn stand
punt toe over het projekt. Ook 
hij zag meer heil in een veel-
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heid van kleinere realistische 
projekten.Gedurende het najaar 
1993 werd het gesprek over Fe-
nix over een andere boeg ge
gooid. Fenix zou voor het over
grote deel gefinancierd worden 
door privé-kapitaal, de kandi
daat-investeerders stonden op 
papier. Het gesprek over renda
biliteit, ekonomische en sociale 
opportuniteit viel stil. Het vi^erd 

een kwestie van ruimtelijke or
dening, zo werd het tenminste 
gespeeld door Fenix-bescherm-
engel Kelchtermans. Zich be
roepend op het advies (gema
tigd positief, door de sterke ver
tegenwoordiging van de vak
bonden) van de Regionale 
Kommissie van Advies op 25 
jan. '93 werd de benodigde ge
westplanherziening voor Fenix 

JAN PEUMANS: 
,,VOER VOOR RAAD VAN STATE" 

vincieraadsfraktie onder
steunt nog steeds deze be
slissing. Het advies van de 
Regionale Kommissie van 
Advies -was volgens Peu-
mans een „verzuilde beslis
sing": 7 voor, 5 tegen en 2 
onthoudingen. 

Wat is de houding van de 
Limburgse VU-provincie-
róiadsfraktie ? 

VU-fraktieleider J a n Peu-
mans is voorstander van een 
informatiezitting. Hij wees 
op de rol die minister 
Kelchtermans in dit dossier 
gespeeld heeft, zijn reeks 
van ultimata t.a.v. de KS, 
enz. 

Hij hekelde de schending 
van demokratische spelre
gels: 12.000 bezwaarschrif
ten (een Vlaams rekord) 
werden niet ernstig weer
legd, voer voor de Raad van 
State. De bestendige depu
tatie bracht unaniem nega
tief advies uit, de VU-pro-

goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering op 8 december 
1993.Het standpunt van minis
ter Johan Sauwens was goed 
bekend. Hij heeft zich steeds 
opgeworpen als voorstander 
van alternatieve, kleinschalige, 
realistische projekten in de toe
ristische sektor, de ambachte
lijke en industriële Lnfrastruk-
tuur. Hij stond tevens achter de 

In de huidige samenstelling 
zou de gewestplanherzie-
ning geen positief advies 
krijgen, aldus de fraktielei-
der. 

Peumans is voorstander van 
kleine realistische pro
jekten, gespreid over de hele 
provincie, eerder dan één 
groot ,,verheven immobili-
enprojekt". 

idee van een Lunburgd Gemeente
lijk InveJteringdfondd, een alterna
tief van VU-Limburg. De kran
ten berichtten regelmatig over 
de tweespalt Sau
wens-Kelchtermans in de rege
ring, in dit dossier. De Vlaamse 
Regering beslist echter met con
sensus. Er moest water bij de 
wijn gedaan worden. Groen 
licht werd gegeven voor een af

geslankte Fenix van ongeveer 
400 ha. Zo is er slechts sprake 
van één bungalowpark, van 
slechts één golfterrein, geen 
oosterse markt, geen natuurcen
trum... De Permanente Werk
groep Limburg, met vertegen-
\voordiging van alle betrokken 
politieke niveaus en standen, zal 
toezien op de effektieve kreatie 
van tewerkstelling. 

De provincie Limburg had in 
deze materie •weinig in de pap 
te brokken. Het hele beleid 
speelde zich af op het niveau 
van de Vlaamse Regering. Toe
gegeven, hierin zetelen twee 
Limburgse ministers... 

Een Agalev-rjiadslid legde op de 
jongste zitting een motie tegen 
het Fenix-projekt ter stemming 
voor aan de provincieraad. De 
raadsleden zagen echter meer 
heil in een informatievergade
ring (met uitleg van deskundi
gen) gevolgd door een hoofde
lijke stemming. 

De uitslag van deze stemming 
zal slechts een moreel gezag 
hebben. Het advies is niet bin
dend, vooral niet al het voor het 
beslissend niveau ongunstig is. 

Krik Accou 

„EEN TEKEN VAN INTEGRATIE" 

330 KEER SLIM BEKEKEN 
Onze grootmoeders hadden niet 
de vele soorten spuitbussen, 
poeders en toestellen om hun 
dagelijkse probleempjes op te 
lossen. Zij beschikten wel over 
een heel arsenaal recepten — 
vaak van moeder op dochter 
overgeleverd — om hun koper 
te poetsen, eten te bewaren of 
om hun vele borelingen in slciap 
te w^iegen. Of deze trunks wel 
altijd afdoende w^aren laten -wij 
hier in het midden. 

VERKLAPT 
Het mag niet verbazen dat vrou-
•wen uit andere kuituren ook 
zo'n recepten hebben en dat ze 
deze door hun leefomstandighe
den langer zijn blijven toepas
sen dan de vrouwen hier. Hun 
vaak geïsoleerde plaats in onze 
maatschappij zorgde er voor dat 
de recepten lang ,,geheim" ble
ven. In Limburg, waar migran-

NIET ALLEEN 
VOOR 
SLIMBURGERS 

GRATIS VOOR 
15 LEZERS! 

Voor 15 vlugge lezers ligt 
een eksemplaar van Slim Be
keken klaar. Zij sturen een 
gele briefkaaart naar WIJ 
oiDe Toekonut, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

Fax (02/217 35 10) mag 
ook. 

De eerste 15 briefkciarten 
ontvangen het boek (met 
de groeten van Frieda Bre-
poels), bij meer aanvragen 
beslist het lot. Snel wezen 
is dus de boodschap. 

Van ongedierte tot onhandigheidjed . 
330 Leuke tipd in een handig boekje 

Frieda BrepoeL goot hiervoor 

ten en autochtonen reeds decen
nia samenwonen, schieten ,,zij" 
en „wij" vertrouwelijk met me
kaar op. Vandaar de grote vrij
moedigheid om keuken-geheim-
pjes uit te wisselen. 

Het Integratiecentrum van 
Limburg bundelde niet minder 
dan 33Ó huis-, tuin- en keu-
kentips, verklapt door vrouwen 
afkomstig uit 10 nationaliteiten. 

Het begon allemaal toen in de 
gemeente Genk een w^edstrijd 
werd georganiseerd naar „de 

leukste" tips. 

Frieda Brepoels, gedeputeerde 
voor Welzijn van de provincie 
Limburg, zag in deze sukses-
voUe en vriendelijke aktie ,,een 
teken van integratie" en vond 
het gepast dat het Provincicial 
Integratiecentrum het initiatief 
gestalte gaf door de tips in een 
keurig boekje uit te geven. Het 
rezultaat mag gezien en gelezen 
w^orden. 

Het boekje is onderverdeeld in 
10 hoofdstukken. Van Ongedierte 

tot Handigheidjed, daar tussenin 
alles ^vat met kleine kwaaltjes, 
kinderen, eten, opvoeding, ver
mageren, wassen en plassen te 
maken heeft. 

Of de recepten ook helpen zou 
proefondervindelijk moeten 
worden vastgesteld. Wie daar 
geen zin in heeft kan wel van 
de vindingrijkheid genieten. En 
vindingrijk zijn de (meeste) tips 
wel. Bovendien werden „de 
leukste" en dus bekroonde in de 
uitgave omcirkelt. Wij gaan ze 
hier niet allemaal citeren, toch 
wel een kleine bloemlezing bij 
^vijze van smciakmaker. 

Niet bekroond, wél leuk, lijkt 
ons w ât de Sloveense Colette 
cianraadt om insekten uit groen
ten te houden: „Om te vermij
den dat insekten hun eitjes op 
groenten leggen plciats je tus
sen de groenten op tandensto-
kers halve witte eierschalen. De 
insekten ^vorden ïiangetrokken 
door deze witte ,.vlekken" en 
zullen er hun eieren op leggen. 
De warmte van de zon zal de 
eitjes verbranden." 

Soms zijn de tips zo oud als de 
straat, dat besefte ook de Hon
gaarse Suzy:„Op wijnvlekken 
moet je eerst \vat zout gieten. 
Alaar dat wist iedereen al ze
ker ? " 

De Spaanse Luisa gaat koorts 
te lijf door bruin papier met 
bruine zeep in te wrijven, dat 
rond de voeten te binden en er 
mee te gaan slapen, 's Morgens 
is de koorts weg." 

ACHTERSTEVOREN 
Met welke spitsvondigheden de 
naties zich tegen muggebeten, 
koude voeten, reuma, oorpijn 
en diergelijken behelpen kan je 
alleen maar verbazen. D i t kwa
len-hoofdstuk wordt echter wij
selijk afgesloten door een gou
den raad: „E^n geneesmiddel 
tegen grote zorgen zijn kleine 

vreugden." 

Het magerste hoofdstuk be
helst... Vermageren, een rubriek 
die vrouwen wel nauw aan de 
boezem moet liggen. „Vermage
ren ? Heb je ons al eens goed be
keken?" vragen Griekse vrou-
w^en zich af. 

Onder de rubriek Voeding von
den wij een praktische Vlaamse 
tip ,,Restjes wijn kan je in bak
jes gieten om ijsblokjes van te 
maken en in de diepvries te ste
ken. Op die manier heb je ciltijd 
een blok;e wijn bij de hand voor 
het afmaken van sauzen." 

Pakistaanse moeder masseren 
voortdurend hun kindjes tot 1,5 
jaar. ,,Daardoor wordt de 
bloedsomloop gestimuleerd en 
sléiapt het kind zeer rustig. En 
voor de beenderen is het ook 
zeer goed." 

Niet bekroonde (toch leuke) tip 
komt van de Vlaamse Moni
que:,, Als je dringend moet plas
sen en er is geen W C in de 
buurt, moet je je inbeelden dat je 
achteruit loopt, terwijl je voor
uit gaat." 

Als dat niet slim bekeken is ? 

(mvl) 
c» Slim Bekeken. 330 interna
tionale buL>-, tuin- en keuken-
tipd. Uitg. Prov. Integratiecen-
trum, Univerditeitdlaan 1, 3500 
Ha^deU (011/23 81 20) 84bU., 
lOOfr. (port inbegr.) Bij be^itel-
ling wordt overdcbrijvingdfomu-
lier meegotuurd. 

FEBRUARI 

Zo. 6 OVERPELT: Jaarlijkse 
Mosselen-Instuif. Van 11 tot 20u. in 
het restaurant van 't Pelterke. Info 
en inschrijvingen: Jef Van Bree 
(011/23.70.31, kantooruren). Org.: 
VU-Overpelt. 
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1 MDEREGIO 
MEER DAN 200.000 FR. OPGEGETEN IN 1993 

GEEN DIEET VOOR 
LEDEGEMS SCHEPENKOLLEGE 
O p de gemeenteraad van 25 no
vember '93 ontstond nogal wat 
hilariteit toen in een begrotings
wijziging 50.000 fr. meer werd 
voorzien voor receptie- en ont-
haalkosten. De opppostie, bij 
monde van VU-raadslid Geert 
DeMein, vroeg de SP-burge-
meester wciar al die gelden wel 
naartoe gingen. Die laatste ant
woordde dat bij wel tegen de 
volgende zitting tekst en uitleg 
en uittreksels zou meebrengen 
om alles duidelijk te stellen. 

Tijdens de raadszitting van de
cember, stond niets op het pro
gramma betreffende deze reke
ningen. Dessein liet zich ech
ter niet met een kluitje in het 
riet sturen en trok op eigen 
houtje naar de gemeenteontvan
ger waar hij de receptie- en ont-
haalkosten opvroeg. Met zijn 
resultaten riep Vrijheid en De
mocratie, de groep \vaar de 
plaatselijke VU deel van uit
maakt, de verzamelde pers sa
men en liet zij haar ongenoe
gen blijken over de gemaakte 
onkosten op rekening van de 
gemeente. 

2/3 OPGEGETEN 
,,De voorlopige balans van de 
opgebruikte receptie- en ont-
haalkosten bedroeg half decem
ber 331.222 fr. Daarvan heeft 
het schepenkollege maar liefst 
203.676 fr. aan restaurantkos
ten binnengebracht. Konkreet 
houdt dit in dat er voor meer 
dan tweehonderdduizend frank 

FEBRUARI 
Wo. 2 IZEGEM: V-club voor kin
deren/Om 13u.30 in Ommegangs
traat 6. Tema: kettingen van papier. 
Meebrengen: schaar, tijdschrift, 
lijm, stopnaald. Inkom: 50 fr. Org.: 
Vlanajo vzw West-Flandria. 
Do. 3 IZEGEM: Bar auditorium 
Academie Muziek & Woord, 
Kruisstr. 13, om 20u.: dr. E.Gas-
quet met diavoordracht over Vin
cent van Gogh — zijn leven en werk 
— zijn plaats in de moderne schil
derkunst". Toegang: 50 fr., abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

Za. 5 BRUGGE: Arr. Nieuwjaars
receptie. Vanaf 19u.30 in zaal van 
Volden, Boeveriestraat. Muzikale 
omlijsting: gezellige akkordeonmu-
ziek. Gastspreker Wil fried Van-
daele. Alle leden en simpatisanten 
welkom. Info: 050/36.29.31. 

Zo. 6 BRUGGE: 4 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum ,,De Gulden 
Spoor". Om I2u. receptie + feest
maaltijd. Nu reserveren bij de uit
bater, tel. 34.30.82. 
Zo. 6 IZEGEM: Vlaamsm Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Ooigem, o.l.v. de familie Van-
steenkiste-Werbrouck. Org.: Wan-
delklub Vlaams Huis. 
Wo. 9 KOEKELARE: Voordracht 
„Vlamingen destijds in de Franse 
bietenvelden', door oud-almoeze-
nier e.h. Joris Dejaegher. Om 
I4u.30 in taverne De Tere Plekke, 
Dorpstraat 5. Org.: VWG-Koeke-
lare. 

Wo. 9 SINT-AN-
DRIES-BRUGGE: Hommage 
Nand Van den Hende. Koncert. 
Om 20u. in de kerk van St.Andreas 
en St.Anna, te Sint-Andries. Kaar-

is opgegeten tijdens 24 eten
tjes", stelde Geert Dessein. 

,,Wettelijk is het echter wel toe
gestaan" stelde VU-réiadslid Fir-
min DebiuMré. ,,Er is niets on
wettigs gebeurd, maar wij zijn 
wel van mening dat het cijfer 
abnormaal hoog is. Ik weet nog 
toen ik burgemeester was, dat 
wij een mondeling akkoord had
den met alle schepenen om alle 
etentjes zelf te betalen. Er wer
den geen restaurantkosten aan
gerekend voor de gemeente. Im
mers de burgemeester en sche
penen ontvangen elk hun 
wedde. 

De jaarwedde van de burge
meester in een gemeente van 
9.400 inwoners bedraagt in 
1994 521.687 fr. Ik geef toe, ei
genlijk is dat niet bijster veel. 
Het is feitelijk een onkosten
vergoeding. Maar je moet een 
politieke loopbaan vooral zien 
als een hobby, die je doet met 
veel ambitie. E^n hobby virjuir 
je ook probeert zoveel mogelijk 
kosten te vermijden." 

„Wat mij vooral tegen de borst 
stoot, is dat de meeste van deze 
etentjes werden genut in chi
que klasserestaurants van bui
ten onze eigen gemeente: Mar
quette (Marke), De Rijselpoort 
(Roeselare), Het klokhof 
(Alarke), De Gouden Kroon 
(Gullegem), de Ooievaar (Roe
selare). Van de 24 menu's zijn 
er slechts 6 in eigen Ledegemse 

ten bij DF-St.-Andries en Bank 
van Roeselare. 200 fr., 150 fr. voor 
JP-CP. Org.: DF-St.-Andries. 

Do. 10 BRUGGE: Unieke dia
montage over Hongarije met kom-
mentaar door Roger Beelen. Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
te Brugge. Einde rond 17u. Ieder
een is welkom. Org.: Informativa. 

Vr. I l IZEGEM: Vlaams Huis, 
20u.: 12de kaarting. Org.: Kaar-
tersklub de VIciamse Vrienden. 

Vr. 11 BRUGGE: 
VU-Brugge-Noord nodigt uit op 
een voorjaarskoncert ,,Van klas
siek... tot ludiek", door vocaal en
semble ,,Septem Vlri". In de pa
rochiezaal van St.Jozef (naast de 
ker), Ronsaertbekestraat, om 
20u.30. Toegang: volw.: 200 fr., 
-12j. 100 fr. 

Za. 19 KNOKKE: Receptie en ma-
nillenkaarting in trefpunt De Bran
ding, H.Hartlaan. Om 20u. ledere 
deelnemer wacht een leuke prijs. 
Alle leden en simpatisanten zijn 
welkom. Inschrijven wel noodzake
lijk tot 12/2 (050/60.89.06). Org.: 
VU-Knokke-Heist. 

Za. 19 ZEDELGEM: Uitreiking 
van de 5de Ratte V3mckeprijs door 
VU-Zedelgem aan diaklub Iris, uit 
de deelgemeente Aartrijke. Om 
19u.30 in zaal De Marmiete te Vel-
degem. Iedereen is welkom. 

Za. 19 KOEKELARE: Zaal Am
fora, Ringlaan, om 19u.30; Breu-
gelmaal aan 250 fr.; om 20u.30: 
Jaak Vandemeulebroucke over 
„De hormonenmaffia". Inschrij
ving voor Breugelmaal: N. Van-
decasteele (051/58.90.05). Org.: 
VU-Koekelare. ledereen welkom. 
Gratis toegang. 

zaken verbruikt", stelde Geert 
Dessein. 

VERDUBBELDE KOSTEN 
Het is gewoon wraakroepend 
dat er menu's voorkomen van 
meer dan 3.500 fr. per persoon, 
flessen wijn van 1.700 fr. per 
fles. Restaurantrekeningen van 
13.075 fr. (4 personen), 5.560 
fr. (2 personen), 22.985 fr. (8 
personen), 20.530 (7 personen), 
14.480 fr. (6 personen)... kun
nen voor mij niet meer door de 
beugel", besluit raadslid Des
sein. Dergelijke etentjes in een 
luxekader omschrijf ik in een 
tijd van krisis voor alle men
sen als ,,profiteren". De recep-
tiekosten zijn de laatste 5 jaar 
verdubbeld! 

ALTERNATIEVEN 
„Deze 200.000 fr. kon zeker en 
vast een meer nuttige bestem
ming krijgen. Kijken ^ve naar 
w ât bepaaJde verenigingen voor 
één volledig werkjaar slechts 
aan subsidie krijgen. Voor velen 
is dit al opgegeten in één maal
tijd...", vertelde raadslid Des
sein. 

„We weten inderdaad dat de 
burgemeester en schepenen ei-

f enlijk niets onwettigs doen met 
et aanrekenen van dergelijke 

kosten. Geen enkele w êt be
paalt voor dergelijke kosten een 
maximumdrempel. Maar even 
heel concreet: als dit zo verder 
zou gaan, dan betekent dit dat 
er na 5 jaar 1 miljoen in de 

Zo. 20 DEERLIJK: Aperitiefkon-
cert met fluit (Veerle Secember) en 
guitaar (Wim Vancauwenberghe). 
Om 1 lu. in zaal De Sterre, St.-Lo-
dewijk-Deerlijk. Toegang: 250 fr. 
Org. Ie Dien. Telefonische reserva-
tie noodzakeleijk (056/77.72.47). 

2VIa. 21 IZEGEM: Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: F. Debusseré over 
,,zure regen". Org.: VWG-lze-
gem. 

Ma. 21 IZEGEM: V-club voor 
volwassenen. Om 19u.30 in Om
megangstraat 5. Tema: bloempot
ten versieren. Meebrengen: aarden 
bloempotten, oude spons, lijmbor-
stel, schelpen. Inkom: 50 fr. Org.: 
Vlanajo vzw West-Flandria. 

Vr. 25 OOSTENDE: De Honden 
in het Zegekoor. In zaal Cenakel, 
Karel Van de Woestijnestraat, om 
20u. Org.: Werkgroep van Vlaamse 
Verenigingen i.s.m. dienst Kuituur-
spreiding en Kult. Centra Volks
ontwikkeling en Openbaar Bibli-
oteekwerk. Toegang: 300 fr., wk 
250 fr. (059/50.84.80, VOVO). 

Vr. 25 WEVELGEM: Ledenfeestt 
in zaal De Gouden Fazant, Cen
trum Wevelgem. Om 20u. Ape
ritief en feestmcialtijd. Deelname: 
450 fr. (volw.), 250 fn (-12J.). In
schrijven bij bestuursleden of tel. 
056/41.17.19. Org.: VU-Wevel
gem. 
Za. 29 ROESELARE: Nieuw
jaarsfeest met uitgebreide spijs
kaart in restaurant De Maretak, 
Clayssenstraat 13. Inschrijven aan 
1.250 fir. p.p. bij Mare Declercq 
(051/20.67.22), of Dienstencen
trum 't Leeuwke (051/20.83.45, 
kantooruren). Org.: VU-Roese-
lare. 

buiken van genodigden en van 
burgemeester en schepenen zou 
zijn verdwenen. 

Wanneer •we deze gelden eens 
zouden besteden aan bejaarden
zorg, dan zou je zien dat we 
heel w ât meer familiale help
sters en poetsvrou'wen bij de 
OCMW-dienst zouen kunnen 
inschakelen met dit „verteerde" 
geld", besluit Firmin Debus
seré. 

(tk) 
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Do. 3 HALLE: Lessenreeks „Zelf 
je tuin ontwerpen". Volgende les
sen op 9, 10, 15, 16, 17, 21, 23 
en 24/2. Info: 02/361.02.25 (tussen 
9 en 17u.). Org.: Vorming & Ge
meenschap vzw. 

Vr. 4 HALLE: Lessenreeks prak
tisch tuinieren. Volgende lessen op 
4, 7, 8, 11, 14, 15, 15, 18, 21, 22 
en 25/2. Info: 02/361.02.25 (tussen 
9 en 17u.). Org.: Vorming & Ge
meenschap vzw. 

Za. 5 HERENT: 40 jaar Volksunie. 
Senator Willy Knijpers nodigt uit in 
het Herents Gemeentelijks Sport
en Ontspanningscentrum (kerk 
Winksele). Dansfeest met orkest 
The Livings. Org.: VU-Herent. 

Zo. 6 VILVOORDE: Koncerttoer-
nee Connie de Villlers. In Kultu-
reel Centrum Koningslo-Vilvoorde. 
Deuren: 16u.30. Aanvang koncert: 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
Za. 5 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Familiekwis. Inschrij
ven op voorhand bij Hilde De Wit 
(449.17.66) of José Poppelaars 
(449.79.01). Org.: FW-Edegem. 

Zo. 6 MERKSEM: Jaarlijkse pan-
nekoekennamiddag en rommel
markt vanaf 14u. in Vlanac, Bre-
dabaan 360. Meer info bij Frie 
Van der Gooten, Waasdonk 106, 
2100 Deurne (03/321.57.60). Org.: 
FW-Merksem. 

Vr. 11 HERENTHOUT: Kees 
Middelhof spreekt over „Holland 
Vlaamser dan je denkt". Afspraak 
om 20u.l5 in 't Klooster, Klooster
straat 23A. Info bij dr. Staf Van 
Dijck, Bouwelsestwg 26 
(014/51.29.65). 
Vr. 11 MERKSEM: Jaariijkse alg. 

Vrij Melle. Zo zal de VU zich te 
Melle aandienen bij de gemeen
teraadsverkiezingen in oktober. 
Deze beslissing werd genomen 
in overleg met alle bestuursle
den. 

Vrij Melle is een soort „kartel" 
tussen VU en onafhankelijken. 
Voorman bij de onafhankelij
ken is uittredend OCMW-voor-
zitter Moreels. Dhr. Moreels 
is reeds 18 jaar aktief in de 
Melse politiek. Hij werd tot op 
heden steeds verkozen op een 
CVP-lijst, maar brak nu met de 
Melse afdeling. 

VU-ZEDELGEM 
ROUWT 

Mevrouw Angela Slembrouck, 
echtgenote van Hubert Van 
Driessche is op 71-jarige leeftijd 
overleden. 

De dienst werd opgeluisterd in 
de abdijkerk van Steenbrugge 
op zaterdag 29 januari 1994. Zij 
w^as een trouw lid vanaf het eer
ste uur. 

Bij elke aktiviteit van de lokale 
of arrondissementele VU was 
zij en haar echtgenoot aanwe
zig. Angela is de moeder van 
ex-arrondissementeel voorzitter 
Erwin Van Driessche. 

(ge) 

17u. Inkom 450 fr., wk 400 fr. 
Org.: FW-Vilvoorde i.s.m. Vakbel 
vzw. 

MAART 

Di. 1 GANSHOREN: Gespreks-
avond „Heerlijk vertoeven in Ier
land" door Stan Philips. In G.C. 
De Zeyp, Van Overbekelaan 164 
in Ganshoren. Van 20 tot 22u.30. 
Org.: Vorming & Gemeenschap. 

Vr. 4 GANSHOREN: „Ierland 
vandaag" door Hans De Belder. 
Van 20 tot 22u.30 in G.C. De Zeyp, 
Van Overbekelaan 164. Org.: Vor
ming en Gemeenschap. 

Za. 26 HEE2V1BEEK: Tweede 
Spaghetti-festijn. Van 16 tot 21u. 
in zaal Familia, Frans Vekemans-
straat 131 te 1120 Brussel. Iedereen 
hartelijk welkom. Org.: VU-Heem-
beek-Mutsaard- Haren. 

vergadering van Vlaamse Knng 
Groeninghe. Om 19u.30 in Vlanac, 
Bredabaan 360. Iedereen is wel
kom. Achteraf drankje. Info: Ron
nie Herbosch, Van Praetlei 65, 2170 
Merksem (03/647.11.74) of tijdens 
kantooruren Rodenbachfonds 
(03/248.19.50). 

Vr. 11 EDEGEM: Koncerttoer-
nee Connie de Villiers. Info en 
reservaties: Vakbel vzvif, Limburg-
straat 90 te Gent (09/223.01.36, fax 
09/225.85.08). Ook op 12/2. 

Do. 24 KAPELLEN: Jaak Van
demeulebroucke over „De Hormo
nenmaffia'", om 20u. in Jeugdcen
trum Den Biz, Eikendreef (nabij 
Aldi, Marktplein). Org.: VU-Ka-
pellen i.s.m. vzw Plattelandsont
wikkeling. 

Naast de twee grote politieke 
families in Melle, nl. CVP en 
VLD wil „Vrij Melle"' een be
palende rol spelen. 

De lijst zal aangevoerd wor
den door Rita Pauwels-Moe-
raert, voorzitster van de Volks
unie-afdeling Melle. Rita zal het 
als lijstaanvoerster o.a. moeten 
opnemen tegen dhr. De Potter 
d'Indoye (VLD) en dhr. Hen-
drickx (CVP). Uittredend 
VU-gemeenteraadslid Freddy 
Van de Putte zal de derde plaats 
innemen. 

WEST-VLAANDEREN 

,,VRIJ MELLE" NEEMT 
DE HANDSCHOEN OP 

^ 
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MDEIGIO 
PVG WIL EVERGEM BESTUREN 

PLOEG VAN VRIJE GEMEENTENAREN VOORGESTELD 
Paul Van Grembergen is reeds 
lang aktief in de lokale politiek. 
Dat zou men geneigd zijn te ver
geten wanneer men hem volgt in 
de uitoefening van zijn mandaat 
in Brussel. Als VU-frjiktievoor-
zitter in de Vlaamse Raad geeft 
hij blijk van blijvend entoesi-
asme. Maar ook op het gemeen
telijke vlak wil hij nog steeds 
het verschil maken. 
De voorstelling van de PVG 
(Ploeg van Vrije Gemeentena
ren) is een kolfje naar zijn hand. 
Het is dan wel geen VU-lijst, 
maar het is toch de uitdrukking 
van een typische Volksuniege-
aardheid. Zoeken naar de mid
delen om een goed beleid te 
kunnen voeren op elk niveau. 

Het eerste wat opvalt is dat er 
naast de twaalf VU-mandataris-
sen oudgedienden zijn uit twee 
andere politieke groepen. Zij 
zijn niet gelukkig met de evo
lutie in hun partij. Het zijn he
lemaal geen spijtstemmers, die 
met de voeten vluchten. Zij stel
len alleen maar vast dat er in 
de oude vertrouw^de struktuur 
nauwelijks enige ruimte bleek 
om hun Ideeën van goed be
stuur uit te werken. 

EEN-AAAKEN 
18 jaar geleden werd Evergem 
plots een grotere gemeente, qua 
oppervlakte en inzake aantal in
woners. Er zijn dan ook 29 ze
tels te verdelen. Bij de jong
ste gemeenteraadsverkiezingen 
was de VU-lijst de tweede sterk
ste fraktie geworden. De hui
dige burgemeester, Luc Van Pa-

Het embleem van de ploeg. 

rijs, heeft heel wat kunnen re
aliseren. Zijn weggaan uit de 
fraktie is een verlies voor de ge
meente. Belangrijk is nu dat een 
deel van de mandatarissen van 
VLO en CVP kiezen voor de 
groep rond Paul Van Grember
gen, de Plüeg Vrije Gemeentenaren. 

Die wil de fusiegemeente Ever
gem verder eenmaken, zodat de 
inwoners, van weUc kerkdorp ze 

„ER ZIT MUZIEK IN" 

VU-AALST LUIDDE 
VERKIEZINGSJAAR IN 
Met een druk bijgevs^oonde 
nieuwjciarsreceptie startte de 
Aalsterse Volksunie de kam-
pagne voor de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen van 
oktober 199-4. Tijdens de toe
spraken van o.a. voorzitter 
Danny De Schrijver, fraktielei-
der Danny Denayer en kamer
lid J a n Caudron zijn opnieuw 
een serie belangrijke elementen 
in de cianloop tot de verkiezin
gen duidelijk ge^worden. 

Opvallend is de belangstelling 
van een aantal jonge mensen 
die allemaal stuk voor stuk hun 
plaats op de VU-lijst opvra-

KUUR in 
Z-POLEN 

Gezondheid en vakantie. 
Schitterend en goedl<oop! 

Gratis dokumentatie: 

R. De Waegenaere 
Zonneschijn 8 
B 9800 Delnze 
Tei. 09/38657.07 
Fax. 09/380.07.83. 

gen. Vandciag blijkt immers dat 
zowat de helft van de Volks
unie-lijst voor de Aalsterse ge-
meenteradsverkiezingen zal in
gevuld worden met mensen jon
ger dan 35 jaar. 

Fraktieleider en lijsttrekker 
Danny Denayer maakte tijdens 
zijn toesprjiak melding van het 
feit dat de Aalsterse VU uiter
aard erg trots is deze gunstige 
evolutie te kunnen bekend ma
ken en stelde daarbij onomwon
den dat de Aalsterse Volksunie 
rechtdoor wenst te gaan, te ver
beteren wat er is en zich zeker 
niet neerlegt bij het bestaande. 

Het 40-jarig bestaan van de 
Volksunie (december 1994) 
wordt te Aalst daarenboven ge
kenmerkt door de geweldige, in
grijpende en vernieuwende aan
pak van de lokale afdelingsbe
sturen. 

De werkgroep ,, Organisatie 
Verkiezingen oktober 1994" van 
de Aalsterse VU is klaar voor 
de konfrontatie op het gemeen
telijk vlak. Onder het motto Er 
zit muzUk m het programma van 
de Volluume wordt eerlang uitge
pakt met een duideUjke en op
vallende kampagne die alle Aal-
stenaars zal sensibiliseren om te 
kiezen voor een eerlijk, vooruit
strevend en progressief stads
beleid. 

ook komen, zich ten allen tijde 
thuis weten. In die zin streeft 
men er ook naar in elk kerk
dorp te rekruteren om tot een 
evenwichtige lijst te komen. 

GEMEENTENAREN 
In feite schuilt de aantrekkings
kracht van deze lijst in de vast
stelling dat de gemeente op
nieuw belangrijk wordt en ^vil-

OOST-
VUANDEREN 

FEBRUARI 

Do. 3 BEVEREN: Debat over 
de toekomst ziekteverzekering. Om 
20u. in kasteel CortewaUe. M.m.v. 
Marcel Dee Brabanter (artsensm-
dikaat) en Patrick Van Krunkels-
ven (VU). Moderator- Hugo Stuer. 
Org.: A. Verbruggenkring Beve-
ren. Haasdonk, Kieldrecht en Mel-
sele. 

Zo. 6 LEDEBERG: Jaarlijkse 
Nieuwjaarsdring van 11 tot 13u. 
met aansluitend VU-Brunch: koud 
en Wcirm buffet aan 575 fr. (volw.) 
en 275 (kinderen). Tafelredenaar is 
Paul Van Grembergen. In Salons 
Hof ten Rode, Driesstraat 58. Info. 
L. Robert (2313.19.41.). Org.. 
VU-Gentbrugge-Ledeberg. 

Di. 8 GENT: Koncerttoemee Con
nie de ViUiers. Info en reserva-
ties: Vakbel vzw, Limburgstraat 90 
te Gent (09/223 01 36, fax 
09/225.86.08). 

Za. 12 MELLE: Valentijntjesbal 
van VU-Melle Zaal Parochiehuis, 
Melle-Centrum Inkom 100 fr. 

Zo. 27 WAASMUNSTER: WiU 
Tura in Concert. In zaal Hoog-
endonck, Nijverheidslaan 48. Deu
ren: 19u.30. Aanvang koncert' 
20u.30 Kaarten aan 950 en 800 fr. 
op tel. nr. 052/46.31.34. Org.. A. 
Verbruggenkring i.s.m. VU-Waas-
munster. 

MAART 

Zo. 20 AALST: Opvoering van 
„De dood met de kogel". Om 
15u.30 in de teaterzaal van het KC 
De Werf, Molenstraat 51 Org.: 
Vlaamse Knng Land van Aelst en 
Broederband-Aalst en Dender
streek, i.s.m. Dienst Kultuursprei-
ding en KC van bestuur Volksont
wikkeling en Openb. Bib. Kaarten • 
053/77.44 97. Toegang: 200 fr. (le
den 150 fr.) 

lens nillens meer bevoegdheden 
krijgt toegeschoven vanwege de 
Vlaamse deelregering op alle 
mogelijke domeinen. Tegehjk is 
toch duidelijk dat een gemeente 
maar kan werken als de burgers 
zich betrokken voelen, onafhan
kelijk en verantwoordelijk kun
nen optreden. Ook vrouw^en, en 
op zijn minst een derde, zullen 
deze lijst bevolken. 

De term gemeentenaren zijn we 
misschien vergeten, maar de 
verschillende sprekers, vooral 
de hjsttrekker Paul Van Grem
bergen, weten te vertellen dat 
de term gemeentenaar ons op de 
lippen bestorven hoorde te zijn. 
Sinds de middeleeuwen, over 
de Franse en Nederlandse tijd 
heen, heeft Vlaanderen altijd de 
autonome gemeente gekend die 
zoveel mogelijk zijn eigen beleid 
voerde. 

SJERP 
Als men zich kandidaat stelt is 
dat niet om zomaar even te pro
beren. Dan is het erop of er
onder. Men weet dat men de 
ambitie hoog genoeg moet hou
den en toch dat men die ambitie 
ook •waar moet kunnen maken. 
Het is dat zelfbewustzijn dat uit 
deze voorstelling naar voor is 
gekomen. 

Wij geloven dat dit niet van 
zelf spreekt. Ook de ambitie 
voor een burgemeestersjerp is 
uiteindelijk slechts in te vullen 
als men w^eet aan te spreken. 
Deze lijst weet wat zij wil on
dernemen en laat weten dat zij 
dit ook zal -waarmaken. Toch is 

Faid Van Grembergen wd met 
PVG het verjchil maken. 

het uiteindelijk de kiezer die zal 
oordelen en deze lijst zal -we
gen, en elk van de kandidaten. 
De kiezer zal kunnen nagaan of 
via deze lijst de ganse bevolking 
echt vertegenwoordigd is. 

Als dit alles inderdsiad over
tuigend genoeg klinkt, dan zal 
de Evergemnaar, of hij/zij in 
Sleidinge, Ertvelde of Evergem 
•woont, weten dat deze ploeg de 
beste waarborg is voor een goed 
beleid. 

Bart Haers 

Zullen 
we't 
eens 
over 
een 

indere 
kloof 

tussen 
lurger 

politiek 
bben? 

ten Hiiïi.uïcf van 

Mk-t •>« 

WOENSDAG 2 FEBRUARI 1994 



DE EIGEN WERKELIJKHEID 
VAN BRAM VERMEULEN 

EEN BLIK IK ZIJN IK 
Nie t zo lang n a he t verschi j 
nen v a n z'n suksesr i jke bunde l 
Drie jtenen op elkaar k o m t de 
N e d e r l a n d s e schrijver, zanger, 
schilder, gewezen vol leybalspe
ler, duivel-doet-a l B r a m Ver
meulen a lwee r me t een n i euw 
boek op de p r o p p e n : Achter 
mijn ogen. 

H e t boek is een bon t m a a r boei
end ama lgaam van kat tebel le
tjes en bagatelletjes, noti t ies en 
mijmeringen, k a n t t e k e n i n g e n 
en kladjes, een lach en een t raan , 
een vloek en een gil, een s t amp 
en een eiai...en dit alles in de 
v o r m van l iedjesteksten, p r o z a 
en poëzie, gedlchtachtige ve rhaa l 
tjes en verhaalachtige ged ich ten . 

B r a m s teks ten zijn soms even 
r a u w als z'n s tem. Hij schrijft 
ove r angs ten en obsessies, 
d w a n g g e d a c h t e n en w a a n 
ideeën, d r o m e n en nach tmer 
ries, over haa t en liefde, on
gr i jpbare en o n v e r k l a a r b a r e za
ken, over de onverbiddel i jk ma
lende tijd, e e n z a a m h e i d en 
b i jna-dood-ervar ingen . Bes taa t 
er zoiets als toeval , of ve roorza 
ken w e zelf alles w a t ons over
k o m t ? K a n het da t w e g r a a g 
onge lukk ig zi jn? K u n n e n w e 
onszelf t e g e n k o m e n ? W a t loert 
d a a r overal ? Wie volgt ons w a a r 
w e ook gaan ? Weiarom t r ek t de 
r a n d van een klif ons zo aan ? 
H o e w o r d e n we één met een 
s t e e n ? Schijnt de zon w a n n e e r 
je je ogen s lu i t? 

TEKENINGEN 
M e t wein ig van deze gegevens 
m a a k t B r a m Vermeu len een 
n ieuwe werke l i jkhe id : „Uit der
gelijke gegeveru bejtaal dit boek. 
Om u zoveel mogelijk te beïnvloeden, 
étaan jommige Jtukken vetter afge
drukt dan andere en zijn de delen 
genummerd. Maar ik weet hoe ho
peloos du poging u. U zult uw eigen 
werkelijkheid maken en wie ben ik 
om nu daar mee te bemoeien." 

Achter mijn ogen is ook de n a a m 
van B r a m s n i euwe t ea t e rp ro -
g r a m m a . Zel f zegt Vermeulen 
dimrover: „Zo'n teaterprogramma 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 188 
v^ y <B 9200 sohoonaards 

068/42 33 04 - 42 30 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

ut altijd een jelektu. Elke tekét be
zit een waaier van mogelijkheden, 
waarvan de toeóchouwer op bet mo
ment van de opvoering alleen maar 
mijn keuze te zien of te horen krijgt. 
In dit boek dtaat het hele aanbod: 
de verhalen die niet helemaal verteld 
worden, maar wel de grond vormen 
van het programma, de gedichten 
die gedicht willen blijven, de liederen 
die nooit muziek werden. Zo kan 
de lezer nu zijn eigen keuze ma
ken en met hetzelfde materiaal een 
programma jamerutellen. Tenólotte 
doe ik dat ook, zo blijft elk optreden 
ook voor mij nieuw." 

H e t boek is ve r luch t me t t eke
n ingen van Bram, of beter, de 
kleine schetsjes zijn een aan
vull ing, een ve rde rze t t en van 

Bram Vermeulen een rauwe <)cbreeuw en een teder woordje 

Stom 

Dat hij praat met zichzelf, 

dat i) niet het erg,ite. 

Hij UI niet gek, 

hij doet het niet hardop. 

Maar dat hij niet luLitert 

naar wat hij te zeggen heeft, 

zichzelf ,tteed,i in de rede valt, 

dat LI op zijn zachti gezegd 

étom. 

• • • 

de teks ten . B r a m Vermeulen te
ken t een beetje als een m o 
d e r n e T i m m e r m a n s , m£iar z 'n 
zwar t -wi t - , ,k rabbe l s" zijn ru

wer, primitiever, k r ach t ige r 
m a a r vluchtiger, k o r t o m ek-
spressionist ischer. 

( t s ) 

<=» Achter mijn ogen. Bram Ver
meulen. Uitg. Hadewijch, Ant-
werpen-Baarn, 1993, 166 blz., 
498fr. 

FEEST WIJZER 
D e eindejaarsfeesten b e h o r e n 
v o o r de mees ten m e n s e n nu al 
wel een tijdje to t he t ver leden . 
O o k de dr ie kon ingen bezoch
ten reeds he t stalletje. Feest
v ie rders r ich ten n u de blik o p 
Valentijn, en v e r d e r op k a r n a 
val . 

Tenzij het o m echt d e s k u n d i g e n 
in he t feestenvak gaat , die nog 
een he r inne r ing be \varen aan 
ver lo ren m a a n d a g of k o p p e r 
m a a n d a g , de eers te m a a n d a g n a 
Dr i ekon ingen . O f die ver leden 
w e e k S in t -Sebas t i aan h e r d a c h 
ten o p de pri jsschiet ing van de 

gel i jknamige gilde. O f die begin 
februar i Lichtmis v ie rden . 

Wie minde r thu is is in de kalen
de r van de feesten en de volks
geb ru iken die d a a r m e e ve rbon
den zijn, r aden w e de hand ige 
Feedtwijzer van Ivo Dekoning en 
lUe Pegd aan . M a a n d pe r m a a n d 
s taan er de meest gevierde da
gen van he t j aa r vermeld . Pe r 
feest spi t ten d e au t eu r s in de 
oorsp rong , d e gebru iken , even
tuele w e e r s p r e u k e n en a n d e r e 
w^etensw^ciardigheden. D e geïn
te resseerde leek k n o o p t er aan 
me t de t radi t ie v a n de dluiter-

MINNEKEPOES 
TERECHT 

In W I J / D e Toekomst (19 
jan . '94) zoch t J o Van Eet -
velde t en behoeve van de 
be jaa rde H a g e n a a r K o m e -
lis d e J o n g he t gedicht/#if2-
nekepoed. O p zijn v r a a g k w a 
m e n 70 telefoons, 20 faksen 
en 62 b r i e v e n ! H e t moe t 
d u s zijn da t heel w a t m e n 
sen he t gedich t ooit h e b b e n 
geleerd en/of he t e rgens in 
een hoekje van h u n bibli-
o teek of g e h e u g e n h e b b e n 
zi t ten. 

H e t gedicht , me t de vol
ledige t i te l : Minrukepoed en 
Baron, is van de h a n d van 
J a n Van D r o o g e n b r o e c k 
(S t . -Amands , °1835) . 

Hij w a s aanvankel i jk on
derwi jzer en muz iek le raa r 
m a a r b r a c h t he t g roots te 
deel van zijn loopbaan d o o r 
in de adminis t ra t ie van Bin
nen landse Z a k e n , mee r be
paa ld o p he t Vlaams B u r e a u 
van de afdeling Le t te ren , 
W e t e n s c h a p p e n en Schone 
Kuns t en . Als Vlaamsge-
zinde intel lektueel heeft Van 
D r o o g e n b r o e c k er heel w a t 
verwezenl i jk t t en ba te van 
d e Nede r l ands t a l i ge let te-

J a n Van D r o o g e n b r o e c k 
w a s een s t r i jdbaar flamin
gan t en t r o k zijn over tu i 
g ing d o o r in d e Belgische 
O n d e r w i j z e r s b o n d en in tal 
van taal- en l e t t e rkundige 
verenig ingen, da t bezorgde 
h e m in de Belgische admi 
nis trat ie voo ra l veel moei
l i jkheden. D o o r de u i tgave 
v a n pedcigogische -werken, 
de b e w e r k i n g van Calle-
w a e r t s W o o r d e n b o e k N e 
d e r l a n d s - F r a n s , k inde rge 
d ich ten en enkele j eugdver -
ha len h a d hij in onderwi js -
k r ingen een goede njiam . 

O o k al k l inkt zijn poëzie 
vandacig v e r o u d e r d toch 
heeft J a n Van D r o o g e n 
b roeck o p de k i n d e r e n v a n 
zijn en la tere genera t ie een 
g ro te invloed gehad . Hij 
over leed op 19 apri l 1902. 

N a m e n s K o m e l i s de J o n g , 
die o n d e r t u s s e n de teks t v a n 
het gedich t heeft on tvangen 
en er zeer büj mee is, d a n k t 
J o Van E^tvelde allen die 
de zoek toch t tot een goed 
e inde h e b b e n geb rach t . 

(mvl ) 

kenddagen, en leest er w a a r v a n 
het gezegde op 1 april verloor Alva 
zijn bril komt . 

D e a u t e u r s leggen de n a d r u k 
op he t N e d e r l a n d s taalgebied, 
m a a r w i p p e n ook af en toe over 
de taa lgrenzen . Belangri jke 
feestdagen in a n d e r e landen, zo
als de quatorze juillet, Saint-Pa-
trick 'd Day, Thankdgiving of Hal
loween w o r d e n niet overgesla
gen. D e a u t e u r s v e r a n t w o o r d e n 
deze selektie o m d a t deze feesten 
v a a k in films of boeken voor 
k o m e n die in het N e d e r l a n d s e 
taa lgebied v e r t o o n d of gelezen 
w o r d e n . 

O o k n i euwerwe t se feesten als 
de dekretareddendag (de rde don 
d e r d a g v a n apri l) w^orden ver
meld, en van de dag d a t he t zon
licht v o o r Boudewi jn niet mee r 
scheen schri jven de au t eu r s da t 
heel w a t Belgen de invoer ing 
v a n een he r inne r ingsdag o p 31 
juli niet ongenegen zouden zijn. 
E n wis t U d a t d e invoer ing van 
vaderdag geen s t e rke re w^ortels 

heeft d a n die van kommerc i -
ele gees ten die een t e g e n h a n g e r 
zoch ten en v o n d e n voor moeder
dag 1 

Flamingan ten zal het tenslot te 
in te resseren da t de t radi t ie van 
de gu ldensporenv ie r ingen vol
gens de Fees twi jzer ingezet 
w e r d me t de inhuldig ing van 
he t s t andbee ld van Jan Breydel 
en Puter de Coninck o p de G r o t e 
M a r k t v a n Brugge in... 1887. 
W e missen in dit over igens bie-
z o n d e r in te ressan te werkje en
kele Vlj iamsnationale hoogda
gen, zoals de I J z e r b e d e v a a r t d e 
laats te z o n d a g van augus tus , en 
he t Zangfees t o p 24 apri l in he t 
A n t w e r p s e Spor tpa le i s . 

(pdj) 

c » Fee^t wijzer. De meerit ge
vierde dagen van bet jaar. Ivo De-
koning en IL)e Peyd. Uitg. Coda, 
Antwerpen, 1993, 287 blz, 590 
fr. 

IN BEGINSEL 
In een heel kort , fraai u i tgege
ven en ge tu igend boekje geeft 
de b e k e n d e -wetenschapsjoema-
list en astrofysicus G e r a r d Bo-
difée ons zijn be leden geloof 
w^eer. Van mee t af aan v raag t 
hij de lezer de laats te logika v a n 
dit s tuk niet op te meten . D a t 
Is niet het mensel i jk-belangri jke 
e rvan . O o k ziet hij zijn belijde
nis niet als een e indpun t . H e t 
is een m o m e n t o p n a m e in een 
gesp rek da t voor tgaa t , n u met 
d o m Van P a r y s (Chève togne ) . 
D e publ ika t ie is meteen af aan
gekond igd . 

Nie t alles w e r d hier on tze t t end 
goed ove rwogen . Wel veel. H e t 
s terks te k o m t Bodifée n a a r voor 
op zijn v e r t r o u w d geb ied : de 
ove rweg ing inzake de ve rhou 
d ing tusen na tuur l i jkheid en be
zieling. D a a r lees je in dit stel-
lingsge-wijs g e o r d e n d e w e r k on
de r n u m m e r 8 : „De materie 'u 
alled wat ondergaat, het leven u) 
wat onderneemt, de ziel id wat on-
derdcheidt." (blz. 52) . D e a u t e u r 
ziet een ges tadige t oename van 
de beziel ing in de were ld , on
d a n k s m o m e n t e n v a n te rugval . 

D o o r die t oegenomen beziel ing 
groe ien de onrus t , de vrijheid 
en de kreat ivi te i t in d e were ld . 
O o k he t v e r m o g e n o m goedhe id 
voo r t te b r engen . D a a r k o m t 
J e z u s in d e teks t . J a m m e r da t 
de Kerk h e m s teeds w e e r uit he t 
oog verl iest . 

Na tuur l i jk is de Wes te r se be
schaving niet be te r af: de aan
dach t v o o r t r a n s c e n d e n t e w a a r 
den w o r d t er o p de ach te r 
g r o n d g e d r o n g e n d o o r he t ra
t ionele ve r l angen n a a r een be
haaglijke levenswijze. E^n be
schaving die haa r s p a n k r a c h t 
verliest . B reng t d e Kerk hier 
geen heil, d a n we l he t kr i s ten-
dom, o n d a n k s de Kerk . D e z e 
religie gaa t uit van een liefde
volle s chepp ingsk rach t en van 
de a a n k o n d i g i n g van de verlos
sing uit de onvo lmaak the id in 
he t spoor van J e z u s . In begin
sel. 

( m e ) 

c& In begüuieL Elementen van 
een chruitelijk geloof. Gerard Bo
difée. Uitg. DNB-Pelckmand, 
Kapellen, 1993. 78 blz., 430 fr. 
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KULT-IIIRTJE 
HET ANTWERPSE BEGIJNHOF 
IN EEN WEELDERIGE KUNSTMAP 
Haar statuten getrouw brengt 
de kunstvereniging De Vnenden 
van Anton Pieck uit Nijlen in 
het begin van ieder nieuw wer-
kingsjciar een kunstuigave uit. 

Dit jaar biedt de vereniging de 
kunstmap Het Antwerpse Begijn
hof te koop aan, en wel naar 
aanleiding van de verdere res
tauratiewerken aan het begijn
hof. De map wordt opgenomen 
in het kader Antwerpen-Kundt-
Jtad, bevat 4 originele tekenin-

gen van Wim Van Kuyk, door 
em met potlood gehandtekend 

en genummerd. Kommunikatie-
specialist en kunstminnaar Luc 
Van der Herten schreef een in
leiding bij de tekeningen. Er 
worden slechts 175 eksempla-
ren van het Antwerp,) Begijnhof 
uitgegeven, geïnteresseerden te
kenen dus best zo snel mogelijk 
in. De lijst van de intekenaars 
wordt eveneens in de map oge
nomen. 

Voor het samenstellen van de 
map werd gebruik gemaakt van 

de meest luxueuze karton- en 
papiersoorten. De tekeningen 
van 15 op 25 cm werden ge
drukt op vellen van 25 op 37 
cm. De drukplaten worden door 
een officiële instantie vernietigd 
na eianmaak van de 175 eksem-
plaren. E^n attest hiervan krijgt 
u bij uw map geleverd. 

U kan de map in zw^art-wit 
versie voor 2.200 frank bestel
len, maar ook in een met de 
hand ingekleurde versie voor 
•4.160 frank. Mits een ekstra 
vergoeding kan u de tekeningen 
ook ingelijst verkrijgen. De op
brengst van deze uitgave gaat 
integraal naar de ledenkas en 
dient als waarborg voor het ver
der kunnen blijven uitgeven van 
het ledenblad Kunjt-De Vrienden 
fan Anton Pieck. 

c» Wie werMt in te tekenen op de 
latnjmap „Het Antwerp,) Begijn
hof" neemt vlug kontakt op met 
De Vrienden van Anton Pieck, 
teL 031481.84.62 

Het Begijnhof In Antwerpen door Wim van Kuyck 
ver weg. 

Pieck L) niet 

POLITIEK OP 
DE KAARHAFEL 
Politiek is overal. Ze is nergens 
weg te denken, ook niet van de 
kaarttafel. De politiek staat zelfs 
centraal in het meest verspreide 
kaartbeeld waar een koning aan 
het hoofd van elke kleur staat 
en aldus een afspiegeling is van 
een middeleeuwse w^ereldorde, 
tijd waarin het kaartspel ont
stond. 

Historische personages •worden 
veelal als huldeblijk afgebeeld 
op de spelen. Zij dienen dikwijls 
het nationale gevoelen, ^vant dit 
drukw^erk wordt massaal ver
spreid in alle bevolkingsliigen. 

Ook belangrijke feiten uit de 

f eschiedenis -worden middels 
aarten bedacht of herdacht. 

Willem Teil ligt zelfs aan de 
oorsprong van een kaartbeeld. 
Sinds hun onafhankelijkheid 
manifesteren niet-Europese vol
keren zich dank zij eigen illu
straties. 

De oorlog teistert de mensheid 
en is ook niet w êg te denken uit 
het kaartenboek. Kaarten zijn 
trouw^ens in de oorlog onmis
baar als propagandamiddel of 
als morele opkikker. In de Golf
oorlog waren zij voorradig, en 
wanneer er geen kaarten zijn, 
dan maken de soldaten er met 
noodmiddelen. 

Regimes en partijen pogen hun 
politiek of ledeeën te verkopen 
via de speelkciart. België heeft 
nochtans het gebruik van dit 
,,wapen" uit de verkiezingsstrijd 
gebannen. 

Men kan een andere taal le
ren via het kaartspel, als dit 
in een politiek past. Men kan 
zich verzetten tegen gebeurte
nissen (Vietnam-oorlog) of in
tegendeel bepaalde bewegingen 
promoten (feminisme, natuur
behoud) via een kaartenboek. 

Karikaturisten aarzelen niet om 
prominenten zoals zij ze zien, 
op kaarten ten tonele te voeren, 
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wat niet altijd in dank wordt 
afgenomen. 

Al deze aspekten, en nog vele 
andere, kan men niet van de 
kaart vegen. De tentoonstelling 
Politiek op de kaarttafel, in het 
Algemeen Rijksarchief in Brus
sel, behandelt daarom de rol 
van het kaartspel in de marge 
van het politiek gebeuren door 
de eeuwen heen. De ekspositie 
w^erd ontleend aan het Natio
naal Museum van de Speelkaart 
in Turnhout. 

c» De tentoonstelling „Politiek 
op de kaarttafel" loopt van 8 
februari tot 26 maart in het Al
gemeen RjyiMarchief, RuL)broek-
dtraat 8 in 1000 BruA)del (tw),)en 
de Koninklijke Bibliotheek en de 
Zavel). Open alle dagen van 10 
tot 16.30 uur, gefloten op zon
en maandagen. Toegang grati). 

Schoppenvrouw Nelly „Mach-
teld"Moed uit „Commedia delL' 
carte" (1977, Carta Mundi, 
Turnhout). 

SCHRIJVEN OM 
TE ZINGEN 
Tussen de ,,Muzenberg van de 
poëzie" en de ,,Molenberg van 
de liedjesteksten" zou er een 
onoverbrugbare kloof gapen. 
Maar is dat wel zo ? Hebben 
gedichten en liedjes werkelijk 
niets met elkaar te maken ? 
Hebben ze geen raakpunten ? 
Is er geen zone -waarin beide 
genres elkaar ontmoeten en, wie 
•weet, zelfs in elkaar over
vloeien ? 

De uitgave Schrijven om te zin
gen. Over Uedjotek^ten en ge
dichten, dichter,) en tek-)b()chrij-
ver,), een uitgave van het Vlaams 
Instituut voor Kunstzinnige 
Vorming (Vlink), is een eerste 
verkenning van het terrein door 
Mare van Caelenberg. Deze 
Vlink-medewerker is één van 
de weinige schrijvers die met 
gemak en zonder angst voor 
gezichtsverlies met beide uitin
gen vertrou^vd is. Hij doet dat, 
in zijn hem eigen kenmerkende 
stijl, als auteur die, nadat hi; 
zich een stevige reputatie als 
tekstschrijver heeft opgebou-wd, 
de jongste tijd ook blijk geeft 
over poëtische en verhalende 
kwcditeiten te beschikken. Alarc 
van Caelenbergh schreef lied
jesteksten voor Kor van der Go
ten, Erik van Neygen, Sanne, 
Connie Neefs, Dana Winner, 
Jean-Pierre Roosen e.a. Hij 
werkt(e) ook mee aan de I J -
zerbedevciart, het Vlaams-nati
onaal Zangfeest en de Brusselse 
Guldensporenviering. 

Alarc van Caelenbergh verzorgt 
ook werkwinkels over dit on
derwerp, zoals voor de Vlaamse 
Volkshogeschool Vlied, de bro
chure Schrijven om te zingen kan 
deiarbij als syllabus aange^vend 
worden. Deze uitgave, m.m.v. 
Sabam, telt Tii) blz. en bevat een 
teoretisch en een praktisch ge
deelte waarin enkele liedjestek
sten van opmerkingen voorzien 
zijn. U kan dit boekje uit de 
reeks Vllnkecho',) bestellen door 
overschrijving van 164 frank 
(14 frank verzendingskosten in
begrepen) op het rekeningnum
mer 068-2116595-82 van Vlink 
met vermelding van ,,Schrijven 
om te zingen" 

c» Voor meer informatie over 
„Schrijven om te zingen" of an
dere Vlink-initiatieven: 
Jean-Pierre RiMMen, Limburg-
dtraat 90 in 9000 Gent. Vlinko-
foon: 091223.01.36 (24u op 24u) 
of fax: 09/225.85.08 

DINO-RAGE, OOK VOOR KLEUTERS 

Alhoe^vel misschien over haar 
hoogtepunt heen, houdt de 
dino-manie nog altijd lelijk huis. 
En je bent nooit te jong om er 
mee van te genieten. 

Het leuke kleuterboekje Morg 
en Dino verscheen in het Engels 
al in 1989, een hele poos voor 
Spielberg z'n monsterproduktie 
uitbracht, mjiar de Nederlandse 
vertaling kon op geen beter mo
ment komen: eind vorig jaar, 
toen de Jurassic-hysterie hoog 
oplaaide. Morg en Dino is een 
grappig verhaaltje, geschreven 
door Mike Ratnett en kleurrijk 
geïllustreerd door June Collid
ing, Inneke Ris vertaalde het 
boekje in het Nederlands. 

Morg de holbewoner ontdekt 
op een mooie dag, achterin z'n 

Een dino 'u niet altijd zo'n Spielberg-engerd. 

grot een reuze-ei. Als Morg op 
stap gaat barst het ei open en 
komt er een geweldige griezel 

uit. Het beest maakt Morg en 
z'n vrienden bang. Toch haalt 
Morgs nieuw^sgierigheid het op 

^ 

z'n angst, en trekt hij op on
derzoek uit. Morg vindt het 
monster, en algau^v blijkt dat 
het een bovenstebest beest is! 
Morg en Dino worden goede 
vriendjes, ze gaan samenw^onen 
(ongehuwd!) in Morks hol... 

Eén van Morks vrienden merkt 
pienter op: „Je (het monster) 
lijkt wel een duuMaurtër (...) Zo'n 
beejt van lang geleden." Zou het 
meesterbrein achter Jurassic 
Pare dan heus ^vat inspiratie ge
put hebben uit Morg en Duw ? 

(ts) 

c» Morg en Dino. Mike Ratnette 
en June GouOing. Uitg. C. de 
Vried-Brouwerd, Rotterdam, 
1993, 445 fr. 
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mwnm 
EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 5 FEBRUARI 

DE 1-2-3 SHOW 
Walter Capiau en Anne De Bcietzelier presenteren een nieuw spel
en sho\vprogramnia. Deze eerste aflevering staat in het teken van „5 
jaar VTM". Capiau zal dus veel in beeld komen... (VTM, om 21u.) 

THE SILENCE OF THE LAMBS 
Huiveringwekkende triller van Jonathan Demme (1990) naar het 
gelijknamige boek van Thomas Hjirris. Als FBI-agente gaat Jodie 
Foster op zoek naar een gevaarlijke seriemoordenaar. Zij is tevens 
licentiate psichologie en hoopt enkele nuttige gegevens los te krij
gen van Anthony Hopkins, een geïnterneerde psichopaat die zijn 
slachtoffers vreselijk verminkte en gedeeltelijk oppeuzelde. (TV 1, 
om 23u.l0) 

Anthony Hopkiiu u) de moruiterlijke pjichopatuche moordenaar 
'm de bbeddtoUende triller The Silence of the Lambt). Zaterdag 
5 februari op TV 1, om 23u.lO. 

ZONDAG 6 FEBRUARI 

HET GOUDEN OOG 
In het Casino van Oostende worden prijzen uitgereikt aan TV-ve-
detten, -presentators en -programma's. Een jaarUjkse show die nog 
nooit voor grote verrassingen zorgde. (VTM, om 20u.30) 
MAANDAG 7 FEBRUARI 

NAVY SEALS 
Amerik. aktiefilm van Lewis Teague (1990) met Charlie Sheen, 
Michael Biehn en Joanne Whalley-Kilmer. Een groep terroristen 
uit het Midden-Oosten heeft een Amerikaans verkenningsvliegtuig 
neergehaald. De Navy Seals, een ehtekorps, wordt ingeschakeld om 
de gevangengenomen bemanning te bevrijden. (TV 2, omi 22u.05) 
DINSDAG 8 FEBRUARI 

LONELY IN AMERICA 
Amerik. film van Bany Alexander Brown (1990) over een jonge 
Indiër die in New York op zoek gaat naar de American Dream. 
Een toffe komedie naar een verhaal van AUik, met een schitterende 
vertolking van Ranjit Chowdry. (TV 1, om 15u.) 

THE HOT SPOT 
Een avonturier vestigt zich in een Texaans stadje en vindt er een job 
als verkoper van tweedehandsauto's. Hij begint een verhouding met 
de wulpse vrouw van zijn baas en met een naïef boekhoudstertje. 
Naast deze aktiviteiten beraamt hij ook een plan om de plaatselijke 
bank te beroven. Een sfeervolle triller van Dennis Hopper (1990) 
met Don Johnson, Virginia Madsen en Jennifer Connelly. (TV 2, 
om 22u.) 

WOENSDAG 9 FEBRUARI 

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE 
CHAMBRE 
Franse film van Luis Bunel (1963) naar de roman van Octave Mi-
rabeau, over de relatie van de knappe en ambitieuze Célestine met 
de bewoners van een Normandisch domein. Bunel spuit vaak erg 
bittere kritiek op de gevestigde strukturen en waarden en Jeanne 
Moreau is ronduit schitterend in de hoofdrol. (TV 1, om 2(hi.) 
DONDERDAG 10 FEBRUARI 

SWEETHEARTS 
Amerik. musical van W.S. Van E>yke II (1939) naar de gelijknamige 
operette van Victor Herbert. De film kreeg in 1938 (!) een Oscar 
voor de kleurenfotografie en vertelt over de eerste huwelijksperike-
len van een erg suksesvol Broadway-echtpaar. Jeanette MacDonald 
en Nelson Eddy zijn bijzonder goed op dreef. (TV 1, om 15u.) 

VRIJDAG 11 FEBRUARI 

CET OBSCUR OBJET DU DESIR 
Een man van middelbare leeftijd vertelt tijdens een treinreis over 
zijn passionele liefde voor een kamermeisje dat hem het hoofd op 
hol brengt mfiar zich nooit aan hem geeft. Bizarre incidenten en sur
realistische grappen kruiden de laatste film van Luis Bunel (1977). 
Met Fernando Rey, Carole Bouquet en Angela Molina. (TV 2, om 
22u.30) 

PERSONAL BEST 
Terwijl zij zich voorbereiden op de Olimpische Spelen beleven twee 
atletes een lesbische relatie. De befaamde scenarioschrijver Towne 
maakte in 1982 met deze film zijn regiedebuut. Met Mariel Heming
way en Patrice Donnelly. (VTM, om 23u.^5) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 10 
HORIZONTAAL 

•4. Blozende geesten in het gras 
(4 ,7) 

8. Medicijnen voor nachtelijke 
hulp (13) 

9. Dit woord geeft aan dat je 
een voorwaarde stelt (4) 

11. In dit geval wordt gewenst 
dat je met je neus blaast (6) 

12. Laat het niet Jian een ander 
over! (3, 1, 4) 

14. Transpirerende noorder-
ling? (5) 

15. Na dit teken is 't afgelopen 
(11) 

17. Zeer weinig, soms zelfs 
niets 1 (5) 

18. Met plezier ge-wijzigd (8) 

20. Zotteklap (5) 

VERTIKAAL 

1. Bewoner van een leeg ge
bied (9) 

2. Dat zijn serieuze kandida
ten (10) 

3. Tekort in het heelal (12) 

5. Is hier een gebed op z'n kop 
gezet? (8) 

6. Eendrachtig (8) 

7. Binnenshuis (6) 

10. Afstammeling (4) 

13. Krachteloos (4) 

16. Terug (4) 

17. Opgetelde bedragen (5) 

19. Liefkozing (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 9 
Horizontaal: 2. geduvel; 5.ie-
dereen; 8. sloper; 9. alg; 11. 
fee; 13. Buitenlandse Zaken; 
18. elders; 19. glijpartijen; 20. 
grenzen; 21. knook; 23. meer
derheid; 24. ski. 

Vertikaal: 1. bleek; 2. griep; 3. 
dader; 4. veranda; 6. klauwen; 
7. slee; 9. afstijgend; 10. ge
zaag; 12. ongebonden; 14. tijd; 
15. lustrum; 16. Negende; 17. 
kat in de zak; 22. dra. 

Bij het afdrukken van ker-
senbreker 9 in WIJ/De Toe
komst van 19/1 slopen er en
kele foutjes in de raster én de 
opgave, hiervoor onze -welge
meende verontschuldigingen. 
Maar ondanks dit euvel kre
gen ^ve toch nog heel -wat kor-
rekte inzendingen. Louis Mo-, 
ris uit de Swertmolenstraat 
14 in 3020 Herent wint een 

prijsje, want zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 9 -werd uit de juiste 
oplossingen geloot. 

W ĵ verwachten uŵ  gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave lÖ ten laatste op 
maandag 14 februari op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ CDA-liJdttrekker: 
een gladde Jongen ", 
las Ahasverus 
Elco Blinkman 

© 
Zetduivel: 
Georges Marchait 

© 
Geboortecijfer daalt: 
Europalliatief 

© 
Zelduivel: 
Luc Appermunt 

© 
Duit^erd zijn weer aan bet 
verRoveren 

© 
Agiuta-affaire wordt 
doUoëmLicb 

© 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Een gastronomisch komplek^ gelegen op amper 15 
mia van de kust stelt U een zee voor van kalmte, 
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek. 

Wl{ bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Franse keuken, d 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 peisj met uitgebreid ontbi|t 
2400 fr 

- \felpension 2450 fr per persooa 
Hatlpension 2050 fr per persooa 

- Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persooa 

'^EMINARIEMOGELUKHEDEN'- confeienuezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor graus informatiepaktet nopens onze mogelijldieden 

Oerenstiaat13 8690 Alvermgem tel 058/28a007 fax 058/289.381 

ygtett^ 
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WEDERWOORD 
PIJNLIJK 
Ik was wel pijnlijk getroffen 
door het artikel (12 jan. '93) 
waarin u priester J a n Van Ey-
ken ophemelt.Iedereen kent ^vel 
priesters, die even bezorgd en 
geëngageerd, evangelisch tus
sen hun volk staan, maar 
dïiarom niet op die manier het 
„instituut Kerk" veroordelen, 'k 
Ben óók verontwaardigd ge
weest bij het ,,mandement" van 
de Belgische bisschoppen bij 
,,Leuven Vlaams", en heb er 
zelfs van wakker gelegen toen 
het zware zonde was voor de 
VU te stemmen. Voor de kom-
munisten stemmen wóis blijk
baar niet zo erg. Maar daarom 
zet ik me nog niet af tegen „de 
Kerk". 

Het is wel kristelijk zich in te 
spannen voor integratie van an
ders-gelovigen, maar dan moet 
het van twee kanten komen, 
moeten ook de anderen dat wil
len; en daarvan zien we weinig 
pogingen. De ,.oorlog" tussen 
Turken en Koerden was daar
van het zoveelste bewijs, toen 
die uitdraaide op verwoesting 
van „ons" Brussel en gevecht in 
regel tegen „onze ordehandha
vers. Waar zit hier het racisme ? 

„Onze jeugd heeft nog vertrou
wen in het onderwijs". Hoe kris
telijk is ons kristelijk onderwijs 
nog? En hoe kristelijk mag het 
nog zijn als er Islamitische kin
deren tussen zitten ? 

Dat wij rijk zijn (op 'n paar 

miljoen uitzonderingen na?) en 
er zoveel ellende is in de we
reld, is tragisch. Maar wie zorgt 
voor al die ellende in die mize-
rielanden ? Hoe meer wij geven 
hoe meer er ginder naar wapens 
gaat. 

Dat Van Eyken dan nog juist 
de Koerden en Soedan als voor
beeld aanhaalt! Twee landen 
waar de Islamitische diktatuur 
een echte genocide bezig is. 

„De vrou'w priester" nog een 
stok achter de deur tegen de 
Kerk. Niet zo brutaal als We-
reOwijd schreef dat de houding 
van Rome tegenover de vrouw 
erger is dan het fascisme en het 
nazisme (niet van het kommu-
nisme !), waarop ik dan heb ge
reageerd dat ik al meer dan 25 
jaar hoop het nog te beleven dat 
de vrouw mag priester w^orden, 
maar dat dit niet moet beko
men worden door betogingen en 
scheldpartijen, maar door stu
die en gebed. En nu ik de reak-
tie daarop zie in de Anglikaanse 
staatskerk - waar de koningin 
paus is — twijfel ik nog meer 
of de tijd daar rijp voor is. Als 
het mannelijk priesterschap en
kel een historische basis heeft, 
en niet uitdrukkeUjk zó door 
Kristus is ge^vild. 

Dat pastoor Devillé en ex-pries
ter Bethune die perskonferentie 
met hun aanwezigheid opluis
terden, pleit niet voor de be
zorgdheid van Van Eyken om 
de Kerk. 

Pater G. Vervoert, Oostende 

PROPERE HANDEN 
Al zijn de vaandelvluchters uit 
de Volksunie wellicht met „pro
pere handen" naai die zoge
zegde nieuwe demokraten van 
VLD overgestapt, toch is hun 
geweten bevlekt met onzuivere 
praktijken; ze hebben hun 
VU-kiezers schaamteloos be
drogen. Hoe durven ze hun 
vroegere partijvrienden nog in 
d'ogen kijken ? Alleen hoge pos
ten verwerven is hun doel. En 
of er daar in die VLD met de 
ellebogen zal gewerkt worden ! 

Jan De Dier sr., 
Erembodegem 

41 VLAMINGEN 
het Na de verdwijning van 

Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen en de stenuning 
van het Sint-Michielsakkoord 
leek de niet-politiek-gebonden 
Vlaamse beweging stilgevallen. 
Dat was zeer spijtig. 

Ik lees nu dat 41 gewaardeerde 
Vlamingen bereid zijn om het 
tweetalig kiesarrondissment 
Brussel-Halle-Vildoorde éian te 
vechten. Het wéu-e nochtans erg 
nuttig cJs ze de peters werden 
van een partij, die bereid is om 
hardnekkig alle gevolgen van 
de grondwetsherziening van 
1970-71 weg te werken. Er was 
slechts één póutij die met man 
en macht die grendels bestreed. 
Want, in 1970-71 werd het 
haast onmogelijk gemaakt om 

de noodlottige anti-Vlaamse ge
volgen van het separatisme van 
1830 weg te werken. Voor al 
de Vlaanderen-gunstige mate
ries was de instemming van 
minstens de helft van de frans-
taligen nodig. 

Bij elke stap nacU* meer Vlaams 
zelfbestuur moest onderhan
deld worden. Dat gebeurde 
voor de eerste maal in 1980, 
toen voor Brussel-hoofdstad 
overdreven beloften werden ge
daan. Ook in 1980 stemde 
slechts alleen de VU tegen en 
vermoedelijk ook Karel Dillen. 
Elke nieuwe grondwetsaanpas
sing en ook deze van 1993 liet de 
volksnationalisten op hun hon
ger zitten. De liberalen (toen 
in Vlcianderen ,.Vlaamse" Libe
ralen en Demokraten gedoopt) 
maakten dat werk zeer netelig 
Er moest zelfs beroep gedaan 
worden op de unitaire groenen 

De likdoorn van het Sint-Mi
chielsakkoord (de niet-splitsing 
van het kiesarrondissment 
Brussel-Halle-Wvoorde) 
wordt dus door 41 niet-politek 
gebonden en bekende Vlamin
gen bestreden. 

Ik herhaal mijn vraag: waarom 
groeperen zij zich niet tot de
zelfde kracht als deze die van 
1954 tot verleden jaar aan 
Vlaanderen één eigen officiële 
taal en één eigen, afgebakend 
land bezorgden ? 

Professor Luk Huyse zou dan 
vaststellen dat in Vlaanderen 

een ideale politieke herverkave
ling mogelijk is. En die nieu-we 
partij, gesteund door de 41 nu 
gekende voorvechters, hoe moet 
die heten ? Voor echte Vlaams
gezinden is die naam bijkom
stig. Stop alle verloren gekibbel 
rond namen en komitees, maar 
doe iets voor onze toekomst! 

F. Habitans, Schaarbeek 

D e redakt ie on tvangt 
g raag br ieven van le
zers. Naamloze , scheld
en smaadbr ieven gaan 
d e s cheu rmand in. D e 
ande re publ iceer t zij, 
naa rge lang e r plaats is. 

D e redakt ie behoud t 
zich het rech t voor br ie
ven in te kor t en e n pers 
klaar te maken . 

Brieven w o r d e n onder 
t ekend met n a a m en 
plaats van herkomst , 
tenzaj de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui 
ken-

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V£A 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEÎ ESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 0544125^9 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

' DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 /• 

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen -
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape - luxaflex - ... 

^imë 

Zitplaatsen feest-
_aal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pere 

JRwiaurmit «(Etjl» 
(uitbater William COPPENS) 

Is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart, menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratisi 

'tboeraüiof 
CAFE-RESTAURANT-fRnUUR 

TenBS - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

f Vermees 
, / Steenhouv^ersvest. 52 

ANTV»/ERPEN 

HB 
N.V. ZAKENKAÎ rOOR 

HERMAN STEENHOUOT 

1 STATIONSPÎ IN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raynnond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bmiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWEI^-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tei. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaariijks veriof december De familiezaak met traditie 
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HWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 5 FEBRUARI 

DE 1-2-3 SHOW 
Walter Capiau en Anne De Baetzelier presenteren een nieuw spel
en showprogramma. Deze eerste aflevering staat in het teken van „5 
jciar VTM". Capiau zal dus veel in beeld komen... (VTM, om 21u.) 

THE SILENCE OF THE LAMBS 
Huiveringwekkende triller van Jonathan Demme (1990) naar het 
gelijknamige boek van Thomas Hcuris. Als FBI-agente gaat Jodie 
Foster op zoek naar een gevaarlijke seriemoordenaar. Zij is tevens 
licentiate psichologie en hoopt enkele nuttige gegevens los te krij
gen van Anthony Hopkins, een geïnterneerde psichopaat die zijn 
slachtofFers vreselijk verminkte en gedeeltelijk oppeuzelde. (TV 1, 
om 23u.l0) 

Anthony Hopkliw 'u de nwtuterlijke pdichopatUche moordenaar 
in de bloedstollende triller The Silence of the Latnb^t. Zaterdag 
5 februari op TV 1, om 23u.lO. 

ZONDAG 6 FEBRUARI 

HET GOUDEN OOG 
In het Casino van Oostende worden prijzen uitgereikt aan TV-ve-
detten, -presentators en -programma's. Een jaarlijkse show die nog 
nooit voor grote verrassingen zorgde. (VTM, om 20u^0) 
MAANDAG 7 FEBRUARI 

NAVY SEALS 
Amerik. aktiefdm van Lewis Teague (1990) met Chcu-lie Sheen, 
Michael Biehn en Joanne Whalley-Kilmer. Een groep terroristen 
uit het Midden-Oosten heeft een Amerikaans verkenningsvliegtuig 
neergehaald. De Navy Seals, een elitekorps, wordt ingeschakeld om 
de gevangengenomen bemanning te bevrijden. (TV 2, om 22u.05) 
DINSDAG 8 FEBRUARI 

LONELY IN AMERICA 
Amerik. film van Bany Alexander Brown (1990) over een jonge 
Indiër die in New York op zoek gaat naar de American Dream. 
Een toffe komedie naar een verhaal van Malik, met een schitterende 
vertolking van Ranjit Chowdry. (TV 1, om 15u.) 

THE HOT SPOT 
Een avonturier vestigt zich in een Texaans stadje en vindt er een job 
als verkoper van tweedehandsauto's. Hij begint een verhouding met 
de wulpse vrouw van zijn baas en met een naïef boekhoudstertje. 
Naast deze aktiviteiten beraamt hij ook een plan om de plaatselijke 
bank te beroven. Een sfeervolle triller van Dennis Hopper (1990) 
met Don Johnson, Vu-ginia Madsen en Jennifer Connelly. (TV 2, 
om 22u.) 

WOENSDAG 9 FEBRUARI 

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE 
CHAMBRE 
Franse film van Luis Bunel (1963) naar de roman van Octave Mi-
rabeau, over de relatie van de knappe en ambitieuze Célestine met 
de bewoners van een Normandisch domein. Bunel spuit vaak erg 
bittere kritiek op de gevestigde strukturen en waarden en Jeanne 
Moreau is ronduit schitterend in de hoofdrol. (TV 1, om 20u.) 
DONDERDAG 10 FEBRUARI 

SWEETHEARTS 
Amerik. musical van W.S. Van Dyke II (1939) naar de gelijknamige 
operette van Victor Herbert. De film kreeg in 1938 (!) een Oscar 
voor de kleurenfotografie en vertelt over de eerste huwelijksperike-
len van een erg suksesvol Broadway-echtpaar. Jeanette MacDonald 
en Nelson Eddy zijn bijzonder goed op dreef. (TV I, om 15u.) 

VRIJDAG 11 FEBRUARI 

CET OBSCUR OBJET DU DESIR 
Een man van middelbare leeftijd vertelt tijdens een treinreis over 
zijn passionele liefde voor een kamermeisje dat hem het hoofd op 
hol brengt maar zich nooit aan hem geeft. Bizarre incidenten en sur
realistische grappen kruiden de laatste film van Luis Bunel (1977). 
Met Fernando Rey, Carole Bouquet en Angela Molina. (TV 2, om 
22u^0) 

PERSONAL BEST 
Terwijl zij zich voorbereiden op de Olimpische Spelen beleven twee 
atletes een lesbische relatie. De befaamde scenarioschrijver Towne 
maakte in 1982 met deze film zijn regiedebuut. Met Mariel Heming
way en Patrice Donnelly. (VTM, om 23u.'45) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 10 
HORIZONTAAL 

•4. Blozende geesten in het gras 
(4 ,7) 

8. Medicijnen voor nachtelijke 
hulp (13) 

9. Dit woord geeft aan dat je 
een voorwaarde stelt (4) 

11. In dit geval wordt gewenst 
dat je met je neus blaast (6) 

12. Laat het niet aan een ander 
over! (3, 1, 4) 

14. Transpirerende noorder-
ling? (5) 

15. Na dit teken is 't afgelopen 
(11) 

17. Zeer weinig, soms zelfs 
niets! (5) 

18. Met plezier gewijzigd (8) 

20. Zotteklap (5) 

VERTIKAAL 

1. Bewoner van een leeg ge
bied (9) 

2. Dat zijn serieuze kandida
ten (10) 

3. Tekort in het heelal (12) 

5. Is hier een gebed op z'n kop 
gezet? (8) 

6. Eendrachtig (8) 

7. Binnenshuis (6) 

10. Afstammeling (4) 

13. Krachteloos (4) 

16. Terug (4) 

17. Opgetelde bedragen (5) 

19. Liefkozing (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 9 
Horizontaal: 2. geduvel; 5.ie-
dereen; 8. sloper; 9. alg; 11. 
fee; 13. Buitenlandse Zaken; 
18. elders; 19. glijpartijen; 20. 
grenzen; 21. knook; 23. meer
derheid; 24. ski. 

Vertikaal; I. bleek; 2. griep; 3. 
dader; 4. veranda; 6. klauwen; 
7. slee; 9. afstijgend; 10. ge
zaag; 12. ongebonden; 14. tijd; 
15. lustrum; 16. Negende; 17. 
kat in de zak; 22. dra. 

Bij het afdrukken van her-
senbreker 9 in WIJ/De Toe
komst van 19/1 slopen er en
kele foutjes in de raster én de 
opgave, hiervoor onze welge
meende verontschuldigingen. 
Maar ondanks dit euvel kre
gen we toch nog heel wat kor-
rekte inzendingen. Louis Mo-, 
ris uit de Swertmolenstraat 
14 in 3020 Herent wint een 

prijsje, want zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 9 -werd uit de juiste 
oplossingen geloot. 

Wij verwachten uŵ  gele brief
kaart met de jtiiste oplossing 
van opgave lO ten laatste op 
maandag 14 februari op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ CDA-lijsttrekker: 
een glaSde Jongen ", 
las Ahasverus 
EIco Blinkman 

© 
2^elduivel: 
Georges Marchait 

© 
Geboortecijfer daalt: 
Europalliatief 

© 
Zeeduivel: 
Luc Appermunt 

© 
Duitsers zijn weer aan bet 
verRoveren 

© 
Agusta-affaire wordt 
dolcoëniisch 

© 

Hostellerie 

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

Wi| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Ranse 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 pers} met uitgebreid ontbi|t 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persooa 
Halfpension 2050 fr per persooa 

- Gastronomische weekends van 
vnjdagavondtotenmet 
zondagmiddag 5400 fr per persooa 

" S E M I N A R I E M C X J E L U K H E D E N ' - conferenüezaal met alle nodige multifiincüonele apparatuur 

Voor giaUs infonnatiepakliet nopens onze mogelijkheden 

OerenstiaatlS 8690 Ahmlngem tel 058/28a007 fax 058/289381 

yrtetttf 
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VERWOORD 
PIJNLIJK 
Ik was wel pijnlijk getroffen 
door het artikel (12 jan. '93) 
waarin u priester J a n Van Ey-
ken ophemelt. Iedereen kent vî el 
priesters, die even bezorgd en 
geëngageerd, evangelisch tus
sen hun volk staan, maar 
daarom niet op die manier het 
„instituut Kerk" veroordelen, 'k 
Ben óók verontwciardigd ge
weest bij het ,,mandement" van 
de Belgische bisschoppen bij 
„Leuven Vlóiams", en heb er 
zelfs van wakker gelegen toen 
het zware zonde was voor de 
VU te stemmen. Voor de kom-
munisten stemmen wjis blijk
baar niet zo erg. Maar daarom 
zet ik me nog niet af tegen „de 
Kerk". 

Het is •wel kristelijk zich in te 
spannen voor integratie van an
ders-gelovigen, maar dan moet 
het van twee kanten komen, 
moeten ook de anderen dat wil
len; en dciarvan zien ŵ e weinig 
pogingen. De „oorlog" tussen 
Turken en Koerden was daar
van het zoveelste bewijs, toen 
die uitdraaide op verwoesting 
van „ons" Brussel en gevecht in 
regel tegen „onze ordehandha
vers. Waar zit hier het racisme ? 

„Onze jeugd heeft nog vertrou
wen in het onderwijs". Hoe kris
telijk is ons kristehjk onderwijs 
nog? En hoe kristelijk mag het 
nog zijn als er Islamitische kin
deren tussen zitten ? 

miljoen uitzonderingen na?) en 
er zoveel ellende is in de we
reld, is tragisch. Maar wie zorgt 
voor al die ellende Ln die mize-
rielanden ? Hoe meer wij geven 
hoe meer er ginder naar wapens 
gaat. 

Dat Van Eyken dan nog juist 
de Koerden en Soedan als voor
beeld aanhcialt! Twee landen 
waar de Islamitische diktatuur 
een echte genocide bezig is. 

„De vrou'w priester" nog een 
stok achter de deur tegen de 
Kerk. Niet zo brutcial als We
reldwijd schreef dat de houding 
van Rome tegenover de vrouw 
erger is dan het fascisme en het 
nazisme (niet van het kommu-
nisme !), waarop ik dan heb ge
reageerd dat ik al meer dan 25 
jaar hoop het nog te beleven dat 
de vrouw mag priester w^orden, 
maar dat dit niet moet beko
men w^orden door betogingen en 
scheldpartijen, maar door stu
die en gebed. En nu ik de reak-
tie daarop zie in de Anglikaanse 
staatskerk — waar de koningin 
paus is — twijfel ik nog meer 
of de tijd daar rijp voor is. Als 
het mannelijk priesterschap en
kel een historische basis heeft, 
en niet uitdrukkelijk zó door 
Kristus is gewild. 

Dat pastoor Devillé en ex-pries
ter Bethune die perskonferentie 
met hun aanwezigheid opluis
terden, pleit niet voor de be
zorgdheid van Van Eyken om 
de Kerk. 

Dat wij rijk zijn (op 'n paar Pater G. Vervoort, Oostende 

PROPERE HANDEN 
Al zijn de vaandelvluchters uit 
de Volksunie wellicht met, ,pro
pere handen" naar die zoge
zegde nieuwe demokraten van 
VLD overgestapt, toch is hun 
geweten bevlekt met onzuivere 
praktijken; ze hebben hun 
VU-kiezers schaamteloos be
drogen. Hoe durven ze hun 
vroegere partijvrienden nog in 
d'ogen kijken ? Alleen hoge pos
ten verwerven is hun doel. En 
of er daar in die VLD met de 
ellebogen zal gewerkt worden ! 

Jan De Dier sn, 
Erembodegem 

41 VLAMINGEN 
Na de verd^vijning van het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen en de stemming 
van het Sint-Michielsakkoord 
leek de niet-poUtiek-gebonden 
Vlaamse beweging stilgevallen. 
Dat was zeer spijtig. 

Ik lees nu dat 41 gewciardeerde 
Vlamingen bereid zijn om het 
tweetalig kiesarrondissment 
Brussel-Halle-Vildoorde aan te 
vechten. Het ware nochtans erg 
nuttig als ze de peters werden 
van een partij, die bereid is om 
hardnekkig alle gevolgen van 
de grondw^etsherziening van 
1970-71 ^veg te vv^erken. Er was 
slechts één partij die met man 
en macht die grendels bestreed. 
Want, in 1970-71 werd het 
haast onmogelijk gemaakt om 

de noodlottige anti-Vlaamse ge
volgen van het separatisme van 
1830 weg te werken. Voor al 
de Vlcianderen-gunstige mate
ries was de instemming van 
minstens de helft van de frans-
taligen nodig. 

Bij elke stap naar meer Vlaams 
zelfbestuur moest onderhan
deld worden. Dat gebeurde 
voor de eerste maal in 1980, 
toen voor Brussel-hoofdstad 
overdreven beloften w^erden ge
daan. Ook in 1980 stemde 
slechts cilleen de VU tegen en 
vermoedelijk ook Karel Dillen. 
Elke nieuwe grondwetsaanpas
sing en ook deze van 1993 liet de 
volksnationalisten op hun hon
ger zitten. De liberalen (toen 
in Vlaanderen „Vlaamse" Libe
ralen en Demokraten gedoopt) 
maakten dat werk zeer netelig. 
Er moest zelfs beroep gedaan 
worden op de unitaire groenen. 

De likdoorn van het Sint-Mi
chielsakkoord (de niet-splitsing 
van het kiesarrondissment 
Brussel-Halle-Vilvoorde) 
wordt dus door 41 niet-politek 
gebonden en bekende Vlamin
gen bestreden. 

Ik herhaal mijn vraag: waarom 
groeperen zij zich niet tot de
zelfde kracht als deze die van 
1954 tot verleden jaar aan 
Vlaanderen één eigen officiële 
taal en één eigen, afgebakend 
land bezorgden ? 

Professor Luk Huyse zou dan 
Vciststellen dat in Vlaanderen 

een ideale politieke herverkave
ling mogelijk is. En die nieuive 
partij, gesteund door de 41 nu 
gekende voorvechters, hoe moet 
die heten ? Voor echte Vlaams
gezinden is die naam bijkom
stig. Stop alle verloren gekibbel 
rond namen en komitees, maar 
doe iets voor onze toekomst! 

F. Habitans, Schaarbeek 

D e redakt ie on tvangt 
g raag br ieven van le
zers. Naamioze , scheld
en smaadbr ieven gaan 
de s cheu rmand in. D e 
a n d e r e publ iceer t zij, 
naarge lang e r plaats is. 

D e redakt ie behoud t 
zich he t rech t voor br ie
ven in te kor t en en pers 
klaar te maken . 

Brieven w o r d e n onder 
t ekend me t n a a m en 
plaats van herkomst , 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebru i 
ken . 

* • * » * » 
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EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe avBA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime i<ortingen 
— KwaliteitsprDdul<ten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 05441 ̂ 5^9 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverljchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 , ^ 

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
9 050/20.08.50 

algemene decoratlewerken -

schilderen — behangen — 

vloerbekledingen — parket — 

louverdrape — luxaflex — ... 

zaal voor 100 per-
" ..•..'{ sonen. Groepen 

' " "in bussen op 

t Xv^BÜli? prijzen - toeristen-
menu 295 fr. 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmin 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 5Q pers. 

JResiaurmtt «(Ht j l» 
(uitbater William COPPENS) 

Is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratis! 

'tboereny 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Attamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Kostuums naar maat 

„ \ HERENKLEDING 

f vèrmees 
^ y Steenhouw/ersvest. 52 

^ - ^ • ANTWERPEN 

HÖ 
N.V. ZAKENKATfrOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart 
één apertUef gratis. 

Sedert 191 o 
JAN RAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tei. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaariijks verlof december De familiezaak met traditie 
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WANDTAPIJTEN EN WAPENUITRUSTINGEN UIT KEIZER KARELS TIJD 

GLIHER EN GLAMOUR VAN HET SPAANSE HOF 
Vorige week werd de prcdtigieuze tentooru)telling Kei
zer Karet. Wandtapijten en Wapenuitrustingen uit de 
Spaatue Koninklijke Verzamelingen met koninklijke 
poeha geopend in de Koninklijke Musea voor kunst en 
Geschiedenis in het Brussebe Jubelpark. De ekspositie 
bevat een selektie van de schitterendste pronkstukken uit 
de Spaanse koninklijke verzamelingen, vandaar de aan
wezigheid van het Spaanse koningspaar. U kan al dit 

fraais nog gaan bekijken tot 24 april 

H Het behoud van dit 
Spaanse Nationale patri
monium is te danken aan 
Filips II, die uit grote be

wondering voor zijn Vlaamse 
vader, de hele kollektie als 
kroonjuwelen koesterde. In een 
codicil van 1597 werd de grote 
betekenis van de verzameling 
wandtapijten onderstreept. 

Tijdens de renaissance hebben 
tal van getalenteerde Europese 
artiesten en diverse produktie-
centra een belangrijke bijdrage 
geleverd tot verrijking en uit
breiding van de Spaanse ko
ninklijke verzamelingen. 

OP TRANSPORT 
Na de verovering van Granada 
verenigden de katolieke konin
gen hun bezittingen in één terri-
tioriaal gebied. Vermits het hof 
tot in de tweede helft van de 
16de eeuw geen vaste verblijf
plaats had, werden al de kunst
bezittingen, met inbegrip van 
juwelen, wapens, zilverwerk, 
relieken, manuskripten en 
w^andtapijten vaak getranspor
teerd. 

De belangrijkste tapijtweve
rijen stonden direkt onder de 
invloedssfeer van het Spaanse 
koningshuis. Kunstenaars zoals 
Bernard Van Orley of J a n Cor-
nelisz Vermeyen maakten ont-
•werpen voor de Vlaamse wee-
fateliers van Pieter Coecke van 
Aelst, J a n Ghetaels, Pieter en 
Wilhelm Pannemaker. 

Toen Karel V tot keizer ge
kroond werd in 1519, droegen 
de belangrijkste wapenprodu-
centen van Duitsland en Mi

laan ertoe bij het prestige van 
de monarchie te vergroten. On
der hen bv. de families Kolman 
Helmschmid en FUippo Neg-
roli, in samenwerking met indi
viduele kunstenaars als Ulrich 
Holzmann of Jo rg Sigman. 

DE WANDTAPIJTEN 

Alhoewel de tentoonstelling 
Gouden Weef<teL, vorig jaar in 
Mechelen, hiervan reeds de 
sluier lichtte, blijven de indruk
wekkende wandtapijten uit de 
Spaanse gouden eeuw, ook op 
deze tentoonstelling onze bij
zondere aandacht meer dan 
waard. Ruim 800 Vlaamse 
wandtapijten in Spaans bezit 
zijn te bekijken! 

Vooral religieuze en mytologi-
sche onderwerpen werden tot 
uitdrukking gebracht. Ook hel
den, zoals Hercules, en de grote 
veldslagen en wapenfeieten van 
keizer Karel werden veheerlijkt. 
Men krijgt hier wandtapijten te 
zien uit elf verschillende reek
sen, die naast een sierfunktie 
ook een belangrijke ikonografl-
sche en simbolische fiinktie heb
ben. Zo onder andere: De Tri
omf van de Moeder God<f of Gouden 
Weefdeb, Het Leven van de Maagd, 
De Deugden, De Devotiewandtapij
ten, De wegen van de Eer, De Apoca-
lypd, De Verovering van Tunió, De 
HemeLe Sferen, Vertumnuj en Po-
nwna. De Gedchiedeni) van Scipio 
en de Kinderdpelen. 

RELIGIEUS 
Deze reeksen werden in Vlaan
deren besteld, waar de welva
rende industrie en de voorspoe-

Paraderondas van Keixzr Karel, gemaakt door Filippo NegroU in 
1541 te Milaan. Dit dier.)tuk uit dtaal, goud en zilver heeft een 
dianuter van 59,5cm. 

" De aarde beschermd door Jupiter en Juno" (detail). Dit tapijt, 
het derde stuk uit de reeks " Sferen", is een kreatie van Georges 
Wezeleer naar kartons van Bernard van Orley. Het tapijt, geweven 
uit gouddraad, zilverdraad, zijde en wol (344 x 314) werd omstreeks 
1530 'm. Brussel gemaakt, en is nu 'm het bezit van het Palaxio Real 
in Madrid. 

dige handel met Castilië de pro-
duktie van grote panelen in de 
hand werkten. De kompositie 
van de kartons werd bepaald 
door artistieke regels, die hei
dense legenden in de kristelijke 
zin vertaalden. 

In de Middeleeuwen hadden 
wandtapijten vooral een reli
gieuze funktie, te vergelijken 
met devotiepanelen. Dit is her
kenbaar aan de kleinere for
maten, de uitgesproken retabel-
struktuur en de uitvoering met 
horizontale schering. 

In de Renaissanse wordt de 
toon duidehjk heidenser en pro
faner. De weeftechniek met ver-
tikale schering werd ingevoerd. 
Ook schilders, humanisten, 
schrijvers, ingenieurs en kro
niekschrijvers worden ingscha-
keld in de produktie van wand
tapijten. 

DE WAPENS 
Füips II was de stichter van de 
Koninklijke Wapenverzameling 
of ,,Armeria". Hij verrijkte zijn 
kollektie met wapens van zijn 
vader, Karel V, met deze van 
zijn hallbroer en held van de 
slag bij Lepante, J a n van Oos
tenrijk en van zijn zijn zoon, In
fante Don Carlos, die vroegtij
dig stierf. Karel V was eigenlijk 
de laatste Spaanse koning, die 

Harnas met tonrok van Keizer 
KareL Toegeschreven aan Kol
man Helmschmid die dit ge
vaarte uit staal en goud, om
streeks 1525-1530 in Augsburg 
zou gemaakt hebben. 

aanwezig was op een slagveld. 

Tijdens de renaissance kenden 
tornooien, steekspelen en para
des een groot sukses. De be
langstelling voor prachtige sier-
harnassen, met een rijke deko
ratie met klassieke en religieuze 
motieven, groeit sterk. Ze weer
spiegelen de smaak van de in-
tellektuele en spirituele w^ereld 
uit deze periode. 

De getuigenissen van deze wa
penverzameling in de tentoon
stelling bewijzen de gedegen 
vakkennis van de belangrijkste 
smederijen uit de tijd. De wa
penuitrustingen kombineren in 
hun versiering religieuze voor
stellingen met strijdlustige scè
nes uit de Oudheid of de myto-
logie. 

De gladde wapenoppervlakken 
van uit de Middeleeuwen, w^or-
den in de Renaissancepenode 
geleidelijk aan opgevuld met 
een ornamentele en chromati
sche rijdom in gedreven, ge
ciseleerde, geëtste, vergulde of 
gepolijste technieken. De twee 
voornaamste produktiecentra 
hiervoor waren ontegenspreke
lijk Augsburg en Milaan. Ze 
stonden rechtstreeks onder kei
zerlijke bescherming. Gelegen
heden, zoals politieke vergade
ringen, trouw^feesten, verdrags
sluitingen, enz. werden te baat 
genomen om nieuwe •wapenuit
rustingen te bestellen. Gezien 
de rijkelijke versiering kregen 
de w^apenuitrustingen meer 
S3mibolische en kulturele 
waarde dan loutere funktionali-
teit. 

KATALOGUS 
Keizer KareL Wandtapijtenen Wa-
penuitrustuigen uit de Spaanse Ko
ninklijke Verzamelingen is een 
zeer boeiende tentoonstelling 
over een kruciale periode in 
de geschiedenis van ons volk 
en Tand, waarbij de Vlaamse 
hoogwaardige artistieke bedrij
vigheid duidelijk aan bod komt. 

Wie na een bezoek aan het 
museum in het Jubelpark nog 
^vat •wil nagenieten van alle uit
gestalde bekoorlijkheden schaft 
zich best de mooie katalogus 
aan. Het boek draagt dezelfde 
titel als de tentoonstelling en 
is overvloedig geïllustreerd met 
130 kleurafdrukken. De bijdra
gen gaan over Wandtapijten en 
wapenuitrustuigen ui de geschiedeiru) 
van de 16de eeuw in Europa, De 
Koninklijke Wapenverzameling of 
Real Armerui van Spanje en ui
teraard over de tentoongestelde 
stukken. De katalogus werd uit
gegeven door het Gemeentekre
diet en Snoeck Ducaju en Zoon, 
met mede^werking van de Ko
ninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis en kost 980 frank 
zolang de tentoonstelling loopt. 

D i rk Stappaerts 

c& Keizer KareL Wandtapijten 
en wapenuitrustingen uit de 
Spaanse Koninklijke Verzatne-
Ungen, nog tot 24 april in de Ko
ninklijke Musea voor Kunst en 
GescbiedenLi, Jubelpark 10 (In
gang Albert-Elisabeth) in 1040 
BrusseL Dagelijks open van 10 
tot 17 uur, woensdag tot 22 uur, 
maandag gesloten. Inkomprys 
200, 150 en 80 fr. Voor meer 
informatU: UL 02/741.72.02. 
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