
• It Heth 
van 

Godfroid 

Gratis gids 

Van Ostaijen! 

Lees biz. 11. 

D e vakbonden bij Sabena hebben 
dan toch hun zin gekregen: Pierre 
Godfroid werd aan het hoofd van 

de nationale luchtvaartmaatschappij (ad 
interim) vervangen door Sabena-bestuurslid 
Jan Huyghebaert, de voormalige voorzitter 
van de Kredietbank en ex-havenschapen 
voor de CVP in Antwerpen. 

Het vertrek van Godfroid is het 
signaal van de Raad van Bestuur naar de 
vakbonden. Nu kan er weer gepraat 
worden, heet het. Of de onderhandelingen 
deze keer tot resultaat zullen leiden, is nog 
de vraag. Maar de vakbonden zijn in ieder 
geval geslaagd in hun opzet om de 
voornaamste hinderpaal voor die 
onderhandelingen uit de weg te ruimen. 

Godfroid heeft steeds een moeilijke 
relatie gehad met de vakbonden. In De 
Morgen typeerde een vakbondsman 
Godfroid als iemand die meent "dat alleen 
de olifant raad weet met de porseleinkast." 
De krant zelf plaatste bij een portret van de 
manager volgende titel: De man die de 
heilige huisjes per blok wou slopen. 

Het huidig konflikt bij Sabena kent 
zijn oorsprong in een naar 
vakbondsnormen schokkende beslissing van 
de Sabena-direktie, eind november vorig 
jaar. Toen werden alle bestaande CAO's 
opgezegd omdat de vakbonden weigerden 
te onderhandelen over het "businessplan" 
van de maatschappij. Tussen haakjes: voor 
dat plan had Godfroid de zegen gekregen 
van de Zwitsers. 

De meeste waarnemers spreken nu 
van een Pyrrhusoverwinning van de 
vakbonden, een zege waarbij de 
overwinnaar evenveel of zelfs meer verliest 
dan de verliezer. Met het vertrek van 
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Godfroid zou de Zwitserse partner van 
Sabena Swissair de macht gegrepen hebben, 
schreef De Tijd. De Zwitsers kontroleren 
49,7% van Sabena, en nemen nu het 
dagelijks beheer van de 
luchtvaartmaatschappij over. De funktie 
van Godfroid wordt immers ontkoppeld: 
als voorzitter wordt Godfroid vervangen 
door Huyghebaert, maar als gedelegeerd 
bestuurder komt een Zwitser in de plaats, 
Paul Reutlinger. 

De vakbonden in de Belgische 
luchtvaartmaatschappij zullen nu dus hun 
gram moeten halen bij Zwitsers. De 
uitgangspunten voor de onderhandelingen 
blijven onveranderd: om uit de rode cijfers 
te geraken zijn verregaande 
herstruktureringsmaatregelen nodig. En 
volgens De Standaard zijn politieke 
spelletjes aan Zwitsers niet besteed: "Ze 
besturen de luchtvaartmaatschappij volgens 
de ijzeren bedrijfsekonomische wetten. Het 
zal gauw duidelijk worden dat Sabena een 
filiaal is van Swissair en dat het 
beslissingscentrum niet langer in Brussel, 
maar in Zurich ligt." 

Anderzijds beseft men bij Swissair 
natuurlijk dat een businessplan pas kan 
slagen als de vakbonden en het personeel 
mee willen werken. Als de vakbonden 
bekommerd zijn om de overleving van hun 
bedrijf, wordt het nu tijd dat ze daaraan 
beginnen mee te werken. 
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Eerder dan verwacht doet zich een po
litieke stroomversnelling voor. Vandaag 

legt minister-president Luc Van den 
Brande aan de kommissie Staatshervor
ming van het Vlaams parlement een nota 
voor. Die kommissie wordt voorgezeten 
door gewezen minister Johan Sauwens 
Uit schaarse berichten weten we dat de 
nota een evaluatie 
van de huidige 
staatshervorming 
is en voorstellen 
bevat over federale 
bevoegdheden die 
aan de deelstaten moeten worden toe
gewezen. 

WIJ weten niet hoe het bij de andere 
partijen zit maar bij de Volksunie Is stu-
diewerk over verdere'autonomie voor de 
deelstaten nooit van de agenda. Nog ver
leden week deelden leden van de VU-
fraktie in het Vlaams parlement mee dat ze 
een voorstel van resolutie klaar hebben 
om de verwarrende begrippen Gewest en 
Gemeenschap gewoon door .Vlaanderen' 
te vervangen. Ook legden zij nieuwe 
Ideeën omtrent de Vlaamse klesknng 
voor. 

Dinsdag j. l . stelde de VU een 10 punten
plan voor een nieuwe ronde grondwets
herziening voor 

In hoeverre deze punten de nota-Van den 
Brande raken is vandaag niet te zeggen, 
zeker is dat beide teksten levendige ge

sprekken In de kommissie-Sauwens zullen 
stofferen. Zowel daar als in het Vlaams 
parlement zal het tot overeenstemming 
moeten komen. Vlaams parlementsvoor
zitter De Batselier heeft reeds laten weten 
dat er niet in het luchtledige mag ge
sproken worden maar dat er ,,duidelijke 
politieke afspraken" moeten komen 

De stroomversnelling 
Vlaamse eensgezindsheid is, in het voor
uitzicht van de hervorming van de Sociale 
Zekerheid, wel noodzakelijk Een hervor-
ming die de Vlaamse volksvertegenwoor
diging niet zint zou wel eens zware ge
volgen kunnen hebben voor de Federale 
Unie 
Het 10 punten-plan van de VU is ver
regaand richting volwaardige autonomie, 
en heeft de bedoeling in een konfederatie 
uit te monden. Anders dan bij het federale 
model, waar de federatie de macht van de 
deelstaten bepaalt, zijn Vlaanderen en 
Wallonië bonds-staten die vanuit hun ei
gen autonomie hun samenwerking in de 
konfederatie bepalen Daarom starten zij 
een gesprek over grondwetsherziening en 
bevoegheidsverdeling. Het is duidelijk dat 
in zo'n model het de bonds-staten zijn die 
de solidarteit tussen mekaar en de over

dracht van bevoegdheden naar de kon
federatie en de Europese Unie bepalen 
Zo'n verregaand zelfbestuur vraagt ook^ 
een volle fiskale bevoegdheid voor de 
bonds-staten die elk afzonderlijk ook ver
antwoordelijk zijn voor hun buitenlandse 
betrekkingen. Zo kunnen Vlaanderen en 
Wallonië rechtstreeks vertegenwoordigd 

zijn in de interna
tionale instellingen, 
op die wijze kan 
Vlaanderen ook we
gen op EU-beslis-
singen inzake de 

positie van het Nederlands in Europa en op 
de vrijwaring van de eigen kulturele iden
titeit. 

De konfederatie blijft buitenlands be
voegd voor internationale samenwerking, 
binnenlands worden federale instellingen 
konfederaal zodat de bonds-staten recht
streeks betrokken zijn in deze overkoe
pelende organen. 
Het VU-plan voorziet verder dat Vlaan
deren en Wallonië elk vol bevoegd zijn 
inzake Sociale Zekerheid, gerecht, tele-
kommunikatie, verkeersbeleid, ontwikke
lingssamenwerking, buitenlandse handel. 
Tot slot stelt het vu-plan voor de be
staande federale taaifaciliteiten af te 
schaffen, zo kan Vlaanderen autonoom 
een eigen integratiebeleid voor zijn an
derstaligen voeren. 
Wij stelden het reeds: dit Is een verregaand 

voorstel waarover nog lang en hard zal 
gepraat woorden Wat niet wil zeggen dat 
het onhaalbaar is Herhaaldelijk hebben 
grondwetsspecialisten er voor gepleit het 
Zwitserse konfederale model op België toe 
te passen. 

Het vu-plan kan ook een leidraad zijn bij de 
konfrontatie die na de recente Franstalige 
onwil onafwendbaar is De aanvankelijke 
speldeprikken werden provokaties en het 
samenlevingsmodel, dat de Vlaamse ge
meenschap bereid was na te streven, werd 
te vaak verkracht. Het territorialiteitsbe
ginsel, zo noodzakelijk om tot een eerlijk 
nabuurschap te komen, wordt om de ha
verklap overtreden Voeg daarbij de ma
nifeste Waalse onwil om de regionalisenng 
van de Sociale Zekerheid bespreekbaar te 
maken en men heeft genoeg voorbeelden 
die het Vlaamse gemoed bezwaren Maar 
ook sommige Vlaamse ministers in de 
federale regering gaan niet vrijuit, zij pre
diken schaamteloos de neo-unitaire re-
kuperatie. Dit kan met zonder gevolgen 
blijven. 

Vandaag worden de eerste tekenen van 
Vlaams ongeduld zichtbaar Het 10 pun
ten-plan van de Volksunie is een eerste 
aanzet om een einde te maken aan deze 
vorm van bevoogding, vandaag volgt de 
nota-Van den Brande. 

Het Is duidelijk, de stroomversnelling 
neemt vorm aan ) 

Maurlts van Liedekerke 

-T-



van Cau in Voeren 
Jean-Claude Van Cauwenberghe kwam 
in Voeren de "eerste steen" leggen van de 
Franstalige kleuterschool en een feestzaal 
voor 300 personen. Van Cau is Waals 
gewestminister van Begroting en 
Financiën, Tewerkstelling en Vorming en 
Frans gemeenschapsminister van 
Begroting, Financiën en Openbaar Ambt. 
De ruwbouw van de school staat er al. 

De bouwwerken kosten 28 miljoen 
frank. Deze kosten worden gedragen 
door een vzw, de Groupe d'Animation 
Fourons en door de Franse gemeenschap. 
De burgemeester van Voeren, José 
Smeets, is voorzitter van die Groupe 
d'Animations. 
Voeren is een Vlaamse gemeente met 
faciliteiten voor Franstaligen. 

Geen 
multikulturalisme! 
FDFvoorzitter Maingain wil geen gesprek tussen de dne 
gewesten over de verdere staatshervorming, omdat hij in 
deze formule vreest voor een te sterke aanwezigheid van 
de Vlaamse Brusselaars 
Het FDF wijst ook het "multikulturalisme" In Brussel af, 
,,omdat dit zou leiden naar een indeling van het grond
gebied van Brussel in getto's, een Vlaams, een Turks, een 
Marokkaans en enkele Franse." 
De Standaard, 27 februari 
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Voor het eerst is er in België een 
minister in funirtie zwanger. Anne Van 
Asbroeck(SP), de Vlaamse ministervan 
Brusselse Aangelegenheden en Gelijke 
Kansenbeleid, geniet de eer De mi
nister is 39, en heeft al een dochtertje 
van vier 

De Belgische Joernalistenbond 
(AVBB) besliste op haar algemene ver
gadering om de struktuur van de ver
eniging aan te passen aan de fede
ralisering van het land. Dat was nodig 
om nog subsidies van de Vlaamse ge
meenschap te blijven ontvangen. 

Premier Dehaene en zijn echt
genote Celie gingen op reis naar het 
Verre Oosten. In Singapore lieten ze 
sporen achter: een witte orclildee 
draagt er de naam Dendrobium Jean-
Luc Dehaene - Celia. 

De Raad van State vernietigde 
twee KB's over de Kwartieren voor 
Ve&rscherpte Beveiliging, zoals de Iso
leercellen officieel heten. Justitiemi
nister De Clerck iO/P) liet weten dat de 
cellen dicht zullen blijven. Er komt 
eerst een debat over het nut van een
zame opsluiting. 

Overigens telde België vorige 
week 7.539 gevangenen. Officieel kun
nen er in de Belgische gevangenissen 
slechts 6.602 personen opgesloten 
worden. Een kleine duizend gevange
nen beschikken dus niet overeen eigen 
cel. 

De twintigste verjaardag van 
het Torhout-Werchter-festival wordt 
een super-de-luxe-uitgave. Organisa
tor Schueremans doet er in Werchter 
((6 en 7 juli) en in Torhout (5 en 6 juli) 
een dagje bovenop. De eerste dag 
prijkt David Bowie bovenaan de af
fiche, de tweede dag mogen The Red 
Hot Chili Peppers afsluiten. Wedden 
dat Bert Anciaux de data al in zijn 
agenda heeft ingeschreven? 

Zoals bekend opent het nieuwe 
Vlaams Parlement op zaterdag 16 en 
zondag 17 maart z'n deuren. Vierdui
zend Vlamingen zullen een gratis rond
leiding krijgen van de Vlaamse volks
vertegenwoordigers. Wie er bij wilde 
zijn kon vanaf dinsdag bellen. Op nau
welijks enkele uren tijd waren de 4.000 
gegadigden verzameld. 

VERFRANSINCS-
SCHOLEN 
In de zes faciliteitengemeenten rond 
Brussel blijft de Vlaamse gemeenschap de 
verfransing subsidiëren. Zo kan men het 
antwoord samenvatten dat Vlaams On
derwijsminister Van den Bossche (SP) gaf 
op een vraag van Etienne Van Vaeren-

bergh. 

Van Vaerenbergh had vragen over het 
pedagogisch toezicht op de Franstalige 
basisscholen in de faciliteitengemeenten. 
De Vlaamse gemeenschap staat in voor de 
infrastruktuur, de werking en de per
soneelskosten, maar de Franse gemeen
schap kontroleert de pedagogisch kwa
liteit. 

Vooral met de kontrole op het onderricht 
van het Nederlands zou de Franse ge
meenschap een loopje nemen. Nochtans 
zou men toch mogen veronderstellen dat 
de Nederlandse taal in de Vlaamse ge
meenten met faciliteiten voor Fransta-
hgen van groot belang is. Temeer daar de 
faciliteiten eigenlijk toegekend werden 
om de integratie van de Franstaligen in 
Vlaanderen te vergemakkelijken. Onder 
meer op het niveau van de provincie 
Vlaams-Brabant wil men onder impuls 
van VU-gedeputeerde Van Autgaerden nu 
deze verfransingsscholen die de facili-
teitenscholen feitelijk zijn, omvormen tot 
integratiescholen. 

Van den Bossche antwoordde Van Vae
renbergh dat de huidige regeling, waarbij 
Vlaanderen betaalt en de Franse gemeen
schap het onderwijs kontroleert, al te
ruggaat op een akkoord uit 1973. De SP-
minister ziet vandaag "geen aanleiding" 
om dit akkoord te herzien. Hij zou noch
tans kunnen verwijzen naar de weigering 
van de Franse gemeenschap om het Ne
derlandstalig onderwijs op haar grond
gebied, nl. in de gemeenten met fa
ciliteiten voor Nederlandstaligen, te be
kostigen. 
De minister wist wel te vertellen dat de 

verfransingsscholen sukses kennen: in de 
kleuter- en basisscholen steeg het leer
lingenaantal van 2.149 in '85-'86 tot 
2.409 in '94-'95. In '95 kostten de scho
len bijna 220 miljoen frank aan de 
Vlaamse gemeenschap. De Leuvense af
deling van de CVP werd wakker, en eiste 
de stopzetting van de Vlaamse subsidies 
aan het Franstalig basisonderwijs in de 
rand rond Brussel. "De tolerantiegrens is 
bereikt", besloot de Leuvense afdeling 
van de partij die de macht bezit om het tij 
te keren. 

KAMER 
Demokratie mag wat kosten, daar is bvb. 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

van overtuigd. Het budget voor de wer

king van de Kamer stijgt met 894 miljoen 

tot ongeveer 3,7 miljard frank in '96. 

Sinds de jongste verkiezingen daalde het 

aantal federale volksvertegenwoordigers 

nochtans van 212 tot 150. 

De grootste verklaring voor de stijging 

vormt het budget voor een nieuwe bi-

blioteek: 550 miljoen frank. Daarnaast 

wordt meer uitgegeven voor de kamer

leden en hun medewerkers. 

De parlementsleden genoten vroeger van 

een fiskale vrijstelling voor de helft van 

hun loon. Na de aanhoudende kritiek op 

deze uitzonderingsregeling voor de par

lementairen, wordt de parlementaire ver

goeding zoals deze van de normale werk

nemers volledig belast. Maar de kamer

leden wilden hun netto-inkomen niet zien 

dalen. Daarom werd besloten de on

kostenvergoeding te verhogen voor de 

parlementsleden die geen andere inkom

sten hebben. 

Eigenlijk volgt de Kamer volgende per
fide redenering: deze tak van de wet
gevende macht geeft onder druk van de 
publieke opinie toe aan de kritiek dat 
haar leden van een fiskaal uitzonderings
regime genieten, en schaft dit regime af. 
Maar tegelijk kompenseert de Kamer dit 

inkomensverlies voor haar leden door 
hun nieuwe inkomsten te verschaffen. 
Daar is een Vlaamse term voor: vestzak
broekzak-operatie. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers 
doet tevens een beroep op universitaire 
medewerkers. Deze universitairen wor
den verdeeld over de frakties, die hen ook 
autonoom mogen aanwerven. Toen dit 
systeem ingevoerd werd in de oude Ka
mer van 212 leden, kregen de frakties per 
vier leden één universitair. Ook dat sys
teem werd nu in "gunstige zin" aan
gepast: elk van de 150 parlementsleden 
heeft nu een halftijdse universitaire me
dewerker. 

MARIBEL 
Karel Van Miert (SP), de Europese Kom-
missaris voor Konkurrentiebeleid, gaat de 
Europese Kommissie vragen op te treden 
op te treden tegen België omdat het over 
de schreef gaat met de Maribel-maat-
regelen. Hij heeft hierover meer dan een 
jaar onderhandeld met federaal minister 
van Sociale Zaken De Galan (PS). Zonder 
resultaat. 

De Maribel-maatregelen staan een ver

laging van de sociale bijdragen toe aan 

bepaalde Belgische bedrijven. Die zouden 

het nl. zwaar te verduren hebben in de 

konkurrentie met landen waar de loon

kosten lager liggen. Het gaat om be

drijven uit de sektoren tekstiel, auto-

produktie, chemie, metaal (Maribel-bis) 

en vervoer (Maribel-ter). Van Miert zegt 

dat die maatregeleij konkurrentieverval-

send zijn. Volgens de kommissaris leiden 

ze tot gelijkaardige maatregelen in andere 

landen, waarbij iedereen verliest. 

De regering zou naar een oplossing zoe

ken om de betreffende bedrijven te kun

nen blijven subsidiëren. Maribel gewoon 

afschaffen heet uitgesloten te zijn. Van 

werkgeverszijde werd er al gewezen op 

het feit dat de Maribel-maatregelen maar 

een kompensatie vormen voor de au-

* I (il f • . •( II . 

2 

Saddam Hoessein 

maakt 

schoonzoons 

kopje klein 



Se non è vero... 
JVlarc Olivier, een sociaal bewogen Vlaams volksver
tegenwoordiger uit Kortrijk, wil iets doen voor Vlaan
deren. De ACW-er stelt de oprichting voor van de Orde 
van de Vlaamse Leeuw. Vlaanderen heeft al een volkslied, 
een vlag, een wapen en een feestdag. Een eigen orde 
ontbrak nog. 

De kernspreuk van de Orde zal luiden Vlaenderen., die 
Leu, de strijdkreet uit de Slag der Gulden Sporen. 
Eretekenen komen er in vijf klassen: grootofficier, kom-
mandeur, officier, ridder en zonder titel. De Vlaamse 
regering, waarvan de voorzitter als Grootmeester van de 
Orde zetelt, kent de tekenen toe. Ziet U Minister-

President Van den Brande, omringd door de Leden van 
Zijn Regering, al vereremerkend bezig? 

De Standaard, waarin we dit positieve nieuws lazen, 
vermeldde niet met welke bijzondere verdiensten men in 
aanmerking kan komen om in de Orde verheven te 
worden. Zijn de leden van het IJzerbedevaartkomitee, de 
Raad van Deelgenoten van het ANZ, het nationaal 
bestuur van het Davidsfonds en de KWB, de ex-di-
rekteurs-generaal van de VDBH en de BRTN, en de 
hoofdverantwoordelijken van de Vlaamse supermarkten 
uit hoofde van hun (gewezen) funktie automatisch lid? Of 
moet men al verdiensten in meerdere Vlaamse strijd-. 

kuituur- of (nieuwe) sociale bewegingen of instellingen 
kombineren? 

Mare Olivier bracht het volgens het Biografisch Lexicon 
van het Vlaams Parlement in '91 al tot kommandeur in de 
Leopoldsorde. Hoe bracht de Kortrijkse parlementair dat 
voor elkaar? Daar hebben we het raden naar. 

We kunnen slechts vaststellen dat Mare Olivier een druk 
sociaal leven moet hebben: hij zetelt in het bestuur van een 

^ twintigtal tehuizen, scholen, MPFs, beschutte werkplaat
sen, musea, instellingen en andere verenigingen als de Kas 
voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS. Ere wie 
ere toekomt! 

• DOORDEWEEKS • 

tomatische loonindeksering, eeri systeem 

dat alleen in België bestaat. 

KÖMÉÜOTST 
Hiet koningshuis kost de Belgen steeds 

minder. Leopold 1 kreeg, in franken van 

vandaag, nog jaarlijks 618 miljoen uit de 

schatkist. Sedertdien kostte het konings

huis de Belgen steeds minder. 

Albert II doet het met 318 miljoen frank 

per jaar. Maar hij was niet de soberste 

koning. De zuinigste was natuurlijk Bou-

dewijn. Hij kwam toe met 302 miljoen 

frank. Sedert 1965 wordt het koninklijke 

budget aangepast aan de index. 

AMBTiNAAR 
Vlaams volksvertegenwoordiger Herman 

Lauwers vindt dat de topambtenaar aan 

het hoofd van Ruimtelijke Ordening een 

externe manager moet worden. De VU-er 

kant zich tegen het voorstel van het 

kollege van sekretarissen-generaal van 

het ministerie Van de Vlaamse Gemeen

schap. Dit kollege draagt ter vervanging 

van de VLD-er Vermeulen, die met pen

sioen gaat, Guy Braeckman voor. 

Braeckman staat ook bekend als VLD-er. 

Hij leidt momenteel de afdeling Ste-

debouwkundige Vergunningen van de ad

ministratie Ruimtelijke Ordening. Hij is 

in die funktie niet onbesproken: volgens 

Herman Lauwers liet Braeckman in dos

siers als de bescherming van de Asse-

broekse Meersen (Oostkamp) en het Dui

nendekreet merken dat hij vooral de 

vastgoedsektor begunstigt. Vlak voor de 

definitieve goedkeuring van het Duinen

dekreet, dat een bouv r̂verbod invoerde in 

een groot deel van de kustduinen, reikte 

hij nog bouwvergunningen uit. 

Het klinkt vreemd dat een politikus van 

een partij die het opneemt voor de de

politisering van de ambtenarij, een voor

stel tot benoeming van een ambtenaar dat 

van de topambtenaren zelf komt, via de 

pers wraakt. 

Lauwers verantwoordt zich: "ten eerste 
zijn de sekretarissen-generaal zelf be
noemd op een ogenblik dat de politieke 
kleur nog belangrijk was. Ook elk van de 
kandidaten voor de topfunktie op Ruim
telijke Ordening heeft een politieke kleur. 
De sekretarissen-generaal zijn trouwens 
niet unaniem: vier voor, twee tegen, één 
onthouding. Ik vermoed een politiek 
spelletje." 

De VU-er zegt dat hij niet anders kon dan 
de zaak via de pers bekend maken. "Zo
lang in de gevolgde benoemingsproce
dure nog geen beslissing gevallen is, kan 
ik de bevoegde minister Baldewijns (SP) 
niet interpelleren in het Vlaams par
lement." Maar de benoemingsprocedure 
laat Lauwers wel toe op deze manier de 
Vlaamse regering te waarschuwen. "Als 

zij in deze benoeming niet heel kieskeurig 
is, verliest ze het krediet dat Baldewijns 
met zijn beleidsbrief heeft verworven", 
zei Lauwers aan De Tijd. 

VDAB 

Volgens een wetenschappelijk enquête 
heeft 72% van de werklozen die een 
beroepsopleiding volgden bij de VDAB, 
een jaar later een baan gevonden. Van de 
groep werklozen die niet op kursus ging 
bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe
middeling, vond slechts 44% een job. 
Konklusie: de VDAB-beroepsopleiding 
verhoogt de kans op werk voor werk
lozen met 60%. Al klopt dit besluit niet 
helemaal, aangezien men mag aannemen 
dat werklozen die zich voor een VDAB-

kursus inschrijven, meer gemotiveerd zijn 

om een job te vinden. 

De studie van het Hoger Instituut voor de 
Arbeid (Hiva) toonde ook aan dat 76% 
van de VDAB-kursisten tot zogeheten 
risikogroepen op de arbeidsmarkt be
horen. Volgens het beheerskontrakt van 

de VDAB moest dit cijfer minimaal 70% 
zijn. Een aantal probleemgroepen blijven 
evenwel ondervertegenwoordigd. 

De Hiva-studie past in de evaluatie van 
het beheerskontrakt van de VDAB die de 
Vlaamse regering en de Vlaamse sociale 
partners willen maken. 

van Miert 
bekritiseert 
iviaribei-
operaties. 

V oor een progressief publiek lichtte Maurits Coppieters 
zaterdag een tipje van öe sluier op van liet Radikaal 

Demokratisch Projekt. 

Coppieters is iid van de Volicsunie, een 
eminent gewezen poiitikus met spierwit 
haar. De l<ombinatie van eigenschappen 
maal<t hem echter nog niet de eminence 
grise van de VU, zoals bepaalde waar
nemers schrijven. Daarvoor is zijn rol in de 
VU vandaag te l<lein. Niettemin is zijn 
lidmaatschap ook niet zonder betekenis. 
We zijn het eens met wat Coppieters in het 
jongste kerstnummer van Wijzeifzei: men 
kan er geen begrip voor opbrengen dat 
partijen die uitgenodigd worden om mee 
na te denken over de toekomst van onze 
samenleving, dit zouden weigeren. 
Coppieters maakte zaterdag een politieke 
analyse van onze samenleving. Het bleef 
wat vaag, maar kan dat op dit ogenblik 
anders? De VU-er pleitte ervoor dm de 
ekonomie ondergeschikt te maken aan de 
noden van de sociale sektor. Op dit ogen
blik staat alles in het teken van de kon-
kurrentie, ook de politiek. Het is nochtans 
de opdracht van de politieke overheid om 
bij te sturen. Maar vandaag stuurt de 
ekonomie de politiek. 
En dat moet veranderen. De overheid 
moet een politiek voeren die uitgaat van 
duurzame ontwikkeling, gemeenschaps
zin, van een "desekonomisering" van ba-' 
sissektoren als voedsel, ondenwijs en ge

zondheid. Dat is het visioen dat Cop
pieters SR Agalev, VU, de vakbonden en de 
andere sociale bewegingen wil aanreiken, 
in boekvorm op 9 mei. 
Die analyse vormt de vertrekbasis voor de 
tweede faze: een "strategisch beraad" 
waarin de uitgenodigde gesprekspartners 
hun antwoord moeten geven en de maat
schappelijke analyse in konkrete plannen 
moeten uitwerken, in de derde faze kan er 
dan een "ekologisch-sociale partij" op
gericht worden. 
En juist daar wringt het schoentje. Want 
geen van de politieke gesprekspartners 
staat te springen voor een nieuwe ver-
kavelingsronde. De SP zou Coppieters 
"doodknuffelen", omdat deze partij 
slechts een platte elektorate verruiming 
met VU en Agalev zou nastreven; Agalev 
zou daarom Coppieters "afwijzen", en de 
VU haar partijlid willen "uitsluiten". "Uit
gesloten, afgewezen, doodgeknuffeld. Ik 
ben blij dat ik nog leef", zuchtte Cop
pieters. 
Waar komt die weigerachtigheid van VU 
en Agalev om Coppieters de hand te 
reiken toch vandaan? Volgens hun pro
gramma's zouden geen van belde partijen 
onoverkomelijke moeilijkheden mogen 
hebben met de vage maatschappij-ana

lyse van Coppieters. in beide partijen lo
pen bovendien politici rond die gevoelig 
zijn voor de werkelijke reden die Cop
pieters, die op 14 mei 76 wordt, tot zijn 
huidig gepensioneerd maatschappelijk-
politiek engagement aanzet: de diepe 
overtuiging dat de uitdagingen waani/oor 
onze Vlaamse gemeenschap staat, sterker 
het hoofd geboden kunnen worden van
uit een groot progressief front dan vanuit 
drie kleine of middelgrote partijen. 
Waarom dus die afwijzende houding? 
Daar bestaat een weinig fraaie uitleg voor. 
De invoering van legisiatuurpariementen 
in de Kamer en de Senaat, naast het al 
bestaan van legisiatuurpariementen in 
het Vlaams Pariement en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad (waar een ver
vroegde ontbinding wettelijk zelfs niet 
mogelijk is), zorgt ervoor dat de politieke 
partijen minder ongerust moeten zijn 
over het voor sommigen onaangenaam 
perspektief van vervroegde verkiezingen. 
Samen met een overvloedig systeem van 
partijfinanciering dat recent ingevoerd 
werd, levert dit een demokratisch -sys
teem op waarbij de partijen relatief luxu
eus aan politiek kunnen doen tot de vol
gende verkiezingsdatum. 
In een interview over de partijfinanciering 
in Wij (5 april '95) zei de huidige VU-
partiijsekretaris Laurens Appeltans, die 
toen senator was: "Wij bij de Volksunie 
hebben naar mijn mening nog nooit zo'n 
weelde gekend als vandaag." 
Het systeem van legisiatuurpariementen, 
gekoppeld aan overvloedige inkomsten 
voor de partijen, vormt voor sommigen 
een stimulans om elke mogelijke genster 
die het debat over politieke herverka
veling van partijen weer op gang zou 
brengen, snel en efficiënt te doven. In zijn 
eigen koninkrijk voelt op dit ogenblik ie
dereen zich de koning te rijk. De laatste 
faze uit het Coppleters-projekt Is nog ver 
weg. 

(PCU) 



stof tot spreken 
De regering is klaar met het saneren van 
wantoestanden. Dat valt af te leiden uit 
een vraag van Van Dienderen aan Pinxten. 
De verkozene werpt zich ditmaal -na de 
roodwangwaterschildpadjes, de 
ongeschoren schapen, de blaffende honden 
en de Oostvlaamse vossen - op als 
beschermer van de nog levende dieren in de 

Zwartbergse zoo. 'In het belang van de 
dieren en als ondubbelzinnig signaal voor 
de eigenaars van andere problematische 

dierentuinen is het tijd dat de overheid 
werk maakt van de sanering van mogelijke 
(sic) wantoestanden. Welke dieren 
verblijven nu nog in deze zoo?' De minister 
wist op het laatste nippertje kollektieve 
zelfmoord van zijn kabinet te voorkomen 
door het niet binnen zijn bevoegdheden te 
achten de dieren aan een identifikatieplicht 
te onderwerpen. 

<-. W E T S T R A A T ^ 

Vorige week heeft de VU op een perskonferentie 
opnieuw haar voorstellen rond het instellen 

van één Vlaamse kieskring uit de doeken gedaan. 
Paul Van Grennbergen en Etienne Van Vaerenbergh 

voerden het woord. 

Vlaanderen 
ondeelbaar geheel 

Zoals geweten streeft de VU een betere 
demokratie na via de weg van het in
tegraal federalisme. De drie hoofdkrin
gen binnen dit samenlevingsmodel zijn de 
gemeente, de volksgemeenschap (i.c. 
Vlaanderen) en de Europese federatie, 
Binnen die kringen moet het bestuur 
rechtstreeks verkozen worden. 

De v u beschouwt de ver 'ng van het 
Vlaams parlement op basis van één 
Vlaamse nationale kieskring aV "en ver
sterking van de Vlaamse n"" ^.orming. 
Zo zal, volgens de VU'ers, de Vhamse 
kiezer beseffen dat het bij de Vlaamse 
verkiezingen om Vlaanderen in zijn ge
heel gaat, om de Vlaamse bevolking, om 

m Overdreven snelheid bij regenachtig weer 
mag dan erg gevaarlijk zijn voor de veiligheid 
van de bestuurder zelf en van de andere 
weggebruikers, het risiko dat de bestuurder 
gepakt wordt is evenwel minimaal Dat mag 
immers blijken uit het antwoord van minister 
Vande Lanotte op een vraag van VU-frak-
tieleidster in de Kamer Annemie Van de 
Casteele In de eerste plaats omdat de kon-
trole dan fel bemoeilijkt wordt door het 
opspattende water dat de nummerplaat 
minder leesbaar maakt In de tweede plaats 
omdat de kontrolerende instantie beslist 
geen kontroles uit te voeren omdat be
stuurders die op de rem gaan staan bij het 
zien van een kontrole dan gemakkelijker 
kunnen slippen en zo de andere wegge
bruikers in gevaar brengen Van de Casteele 
stelde de vraag omdat zij het nogal vreemd 
vond dat patrouilles steeds meer verdoken 
stonden opgesteld, wat haar m tegenspraak 
leek met het op preventie gerichte beleid 
waarvoor enige jaren geleden de njkswacht-
wagens zichtbaarder en opvallender werden 
gemaakt 
• Sinds enige tijd heeft ook de federale 
voorlichtingsdienst eigen ruimte op Internet 
Ook Inbelmoet met zijn tijd mee Al blijkt dat 
met altijd te lukken VU-kamerlid Fons Bor
gman raadpleegde de Inbel-pagina's en zag 
tot zijn stomme verbazing dat de resultaten 
van de jongste verkiezingen (21 mei 1995) 
nog altijd werden aangeduid als 'de of
ficieuze uitslag in afwachting van definitieve 
resultaten Ook stoorde hij zich eraan dat de 

Minder snelheldskontroles bij regen 

informatie vooral gencht was op de uit
voerende macht (regenng) en in veel min
dere mate op de wetgevende (Kamer en 
Senaat) Premier Dehaene verzekerde het 
kamerlid dat de informatie wekelijks geak-
tualiseerd wordt en dat de titel bij de ver
kiezingsuitslagen een 'kleine nalatigheid 
was Ook de Senaat krijgt ovengens een eigen 
Internet-site 
• Ook met de benoeming van burgemees
ters blijkt eén en ander met zo te vlotten Op 
vraag van Hugo Olaerts wist de federale 
minister van Binnenlandse Zaken te melden 
dat er nog 9 gemeenten zijn die geen nieuw
benoemde burgemeester hebben De ver
kiezingen dateren van oktober 1994 
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het Vlaamse grondgebied, om de Vlaamse 

bevoegdheden. 

Indien de kiezers van dat besef door
drongen zijn, zullen ook de zgn. 'kerk-
toren'-slogans tot het verleden behoren. 
Kandidaten als bv. Theo Kelchtermans 

(CVP) zullen in pakweg West-Vlaanderen 
met meer hoeven op te komen met de 
slogan 'Eerst Limburg, dan Vlaanderen'. 
De VU-fraktie in het Vlaams parlement 
verwacht dat op die manier een grotere 
polarisatie tussen de programma's van de 
partijen tot stand zal komen en de kies-
kampanje mmder zal toegespitst zijn op 
personen. 

DIFFERENTIATIE 

Toch zal de plaatselijke 'personenkultus' 
in het voorstel van de VU met helemaal de 
baan moeten ruimen. De eerste 11 (hui
dige aantal kieskringen) kandidaten van 
een lijst zullen in heel Vlaanderen de
zelfde zijn. Vanaf de 12de plaats biedt het 
voorstel de mogelijkheid tot differen
tiatie, met alleen in namen maar ook in 
plaatsen. Kandidaat X kan bv. in Limburg 
op de 12de plaats staan en in Antwerpen 
op een lagere, ofwel kan hij of zij slechts 
in enkele (deel)kiesomschrijvingen op
komen. 

Er IS nog een andere, niet minder be
langrijke, reden waarom de VU opteert 
voor één Vlaamse kieskring; de even
redige vertegenwoordiging of een io juist 
mogelijke verhouding tussen het aantal 
kiezers voor een partij en het aantal 
vertegenwoordigers dat zij naar het par
lement mag sturen. 

In het huidige kiesstelsel is de elektorale 
gebiedsverdeling met geheel neutraal. De 
ongelijke grootte van de kiesarrondis
sementen vormt daarbij een knelpunt 
(o.a. voor de zetelverdeling op provin
ciaal nivo en voor de apparentering). De 
11 bestaande kieskringen vormen dus een 
ondemokratische kiesdrempel en ook 
daar wil de VU komaf mee maken. 

De vu-fraktle 
In het Vlaams 

parlement 
pleit voor één 

Vlaamse 
kieskring en 
voor het 

vervangen 

vande 
benamingen 

'Vlaams 
Gewest' en 

'Vlaamse 
gemeenschap' 
door 

'Vlaanderen'. 

NAAMGEVING VLAANDEREN 

Tegelijk met het voorstel voor een grotere 
kiesomschrijving besprak de VU ook een 
voorstel over de naamgeving van Vlaan
deren. I.p.v. het gegoochel met de be
grippen als Vlaams Gewest en Vlaamse 
Gemeenschap - die elk hun eigen be
voegdheden hebben -zou het gebruik van 
alleen 'Vlaanderen' moeten volstaan. 
Paul Van Grembergen diende daartoe een 
voorstel van resolutie in in het Vlaams 
parlement. Het Vlaams parlement kan 
deze beslissing tot wijziging zelf nemen 
zonder dat daarom ook wijzigingen ko
men in de Belgische grondwet. 

Het spreken over 'Vlaanderen' zou al 
leszms heel wat verwarrend woordge
bruik uit de wereld helpen. Ook al heeft 
Vlaanderen maar één regering, het telt 
ministers met Gewest- (bv. Ekonomie, 
Leefmilieu...) en Gemeenschapsbevoegd
heden (bv. Onderwijs, Kuituur,...). 

(gv) 



A ls senator (CVP), prof en direkteur van het 

Centrum voor Sociaal Beleid gaat 

mevrouw Bea Cantillon door als deskundige inzake 

Sociale Zekerheid. Jan Caudron ontleedde enkele 

uitspraken van de specialiste. 

OPINIE 

Bea Cantillon en de 
kommunautaire obsessie 

In het weekblad Humo van 13 februari j.l. 
zegt CVP-senator Bea Cantillon dat haar 
partij nog geen standpunt heeft over de 
hervorming van de Sociale Zekerheid en 
dat zij eraan twijfelt of het er snel komt. 
Terwijl haar eigen voorzitter Johan Van 
Hecke uitroept dat de CVP niet langer zal 
dulden dat België door Vlaanderen wordt 
gevoed en door Wallonië gemolken, waar-
schuvrt: senator Cantillon voor de kom
munautaire obsessie die het debat over de 
SZ zou verlammen. Mevrouw is wel ge
wonnen voor het tweepijiersysteem om er 
voor te zorgen dat zeker zij die het nodig 
hebben op tijd hun kinderbijslag krijgen en 
hun gezondheidszorg. 

Het kost niks maar die kommunautaire 
obsessie houdt dat tegen, klaagt zij. „Als 
morgen de transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië worden afgeschaft, verdubbelt 
de armoede in Wallonië van de ene dag op 
de andere. Diegenen die zo graag de 
kommunautaire toer opgaan, zouden daar 
eens moeten aan denken." Als wij Bea 
goed begrijpen moet Vlaanderen dus 
noodgedwongen de rol van OCMW voor 
Wallonië en Brussel blijven vervullen. De 
territoriale schendingen en andere frank-
ofone pesterijen moeten wij dan maar 
blijven slikken in kristene gelatenheid. Om 
de eenheid van België te garanderen moet 
Vlaanderen jaarlijks meer" dan honderd 
miljard afstaan en krijgt daarvoor stank 
voor dank in de plaats. 

Hoe Waalse politieke leiders denken over 
'de Europese solidariteit stond onlangs te 
lezen in Le Peuple. Zo beweerde Guy 
Spitaels dat bij een toetreding van de Oost-
Europese landen tot de Europese Unie de 
gemiddelde Europese welvaart zou dalen, 
zodat Wallonië niet meer in aanmerking 
komt voor steun als gevolg van het lager 
welvaartsgemiddelde. Nu woont 71,5 
procent van de Waalse bevolking in der
gelijk steungebied zodat tientallen mil
jarden frank Europees steimgeld aan Wal
lonië wordt uitgekeerd. Volgens de 
Vlaamse socialisten en blijkbaar ook vol
gens CVP-senator Bea Cantillon mag de 
solidariteit niet ophouden aan de taal
grens. De Waalse sociaHsten aanvaarden 
echter geen solidariteit naar Oost-Europa 
alleen maar omdat Wallonië hierdoor 
naast de buit grijpt. Dat geld moet dan wel 
dienen om Vlaamse bedrijven over de 
taalgrens te lokken met betere voorwaar
den. Dat de overkant van de Oost-West
grens in armoede wegzakt, is de zorg van 
Spitaels niet. Eigen volk eerst. 

Bea Cantillon, direkteur van het Centrum 
voor Sociaal Beleid, professor aan de UF
SIA en senator, zal op haar manier wel 
solidair zijn met de minstbedeelden. Met 
haar unitaire en staatsbehoudende ideeën 
volgt zij volledig het spoor van haar voor
ganger aan hetzelfde CSB, eveneens prof 
en CVP-senator Herman Deleeck. 

Deze beweerde onlangs nog dat de on
verklaarbare transfers in de Sociale Ze
kerheid hooguit drie tot vijf miljard be
droegen. Het derde verslag-Jadot spreekt 
van meer dan negen mia, alleen in de 
gezondheidszorgen, die op hun beurt 
slechts een fraktie betekenen van de 122 
mia transfers in het totaal. 

De sphtsing van de SZ betekent dat de 

deelstaten verantwoordelijk worden voor 
hun eigen inkomsten en uitgaven en op die 
manier verplicht zijn de tering naar de 
nering te zetten. Deze responsabilisering 
zal Wallonië verplichten tot een sociaal
rechtvaardige herverdeling tussen de su
perrijken en de straatarmen. Vergeten wij 
toch niet dat de Belgische multimiljardairs 
vooral Frans spreken zoals aan de top van 
de Generale, Brufina, UCB en andere 
holdings. 

Denkt Spitaels er niet aan om de Da-
vignons, de Frères en de Janssensen so-
Hdair te doen zijn met de Waalse armoede? 
Het is natuurlijk gemakkelijker de 
Vlaamse arbeiders, bedienden en bedrijfs
leiders te laten opdraaien in de taalgrens-

overschrijdende solidariteit die noodge
dwongen het Vlaamse welvaartspeil naar 
omlaag duwt. 

Indien men nu eens erstig werk maakte 
van de bestrijding van de fiskale fraude, die 
jaarlijks op meer dan 400 miljard geraamd 
wordt en die vooral de Haute Finance zou 
treffen, dan zou het armoedecijfer ge
voelig kunnen zakken in gans het land. 

Maar voor deregelijke voor de hand lig
gende oplossing zullen de partijen van 
Spitaels en van Cantillon zeker niet te 
vinden zijn. 

Jan Caudron 
Erelid van de Kamer 

Bea Cantillon 
twijfelt eraan 
of de CVP snel 
een 

standpunt 
rond SZ zal 
nemen. 

Wie wat graag met Beigië-Belgique de 
spot dreef spelde zich de oorlogsmedaille 
van grootvader op en wie geen del<oratie 
in de familie had bedacht zich dan maar 
een speekmedaille. Dat was onze onschul
dige daad van verzet tegen de patriotten 
die op 21 juli en 11 november hun va
derlandisme manifesteerden. Met de 
staatshervorming en de natuurlijke af
vloeiing hoopten wij van dat zootje af te 
zijn maar nee hoor, Dhr. Mare Olivier, CVP-
parlementslid, vindt dat Vlaanderen nood 
heeft aan een eigen Vlaamse ridderorde. 
Laten wij mekaar goed begrijpen, R.Asmus 
is er niet tegen dat verdienstelijke lieden 
een eremerk krijgen. Wie zijn oude moe
der uit de brand sleept of een neefje van 
de verdrinkingsdood redt mag daar gerust 
een medaille voor krijgen. 
Maar dat meneer Olivier nu een Vlaamse 
kopie van de Belgische ridderorden wil 
kunnen wij niet pruimen, Natuuriijk ver
pakt hij zijn voorstel in een geel-zwart: lint 

• ACH ZO • 

Dat IS heel wat anders dan de ingewikkelde 
rimram met achterhaalde titels als groot
officier, kommandeur, officier, ridder De 
schildknaap werd (weer eens) vergeten 

Als leuze voor dit aftands gedoe koos dhr, 
Olivier de originele strijdkreet ,,Vlaende
ren die Leu", Daar zal de genamige Jozef 
in Rekem wel tevreden mee zijn' 

Eeriijk gezegd voor ons hoeft die ou
derwetse bombarie niet. Laat ridders en 
diergelijke pijpekoppen in het museum, 
waar ze thuishoren, Vlaanderen heeft 
geen behoefte aan zo'n ouwe tram 

De Slag der Gulden Sporen Is wat hij is 
geweest, een historisch belangrijk feit In 
zijn tijd. Een merkwaardige gebeurt:enis, 

, door Hendrik Consience op het gepaste 
ogenblik meësteriijk verteld, die het ge
kleineerde Vlaamse volk in de vorige eeuw 
weer moed en zelfbewustzijn gaf. Maar 

WICIIilS K6ll l i lnlCSIC€ 
met daar bovenop het zegel van de 
Vlaamse Gemeenschap, Maar dat is niet 
voldoende om origineel te zijn. Ridder 
Olivier heet, met gehinderd door enige 
vindingrijkheid, zijn vondst de Orde van de 
Vlaamse Leeuw, een onderscheiding die 
reeds bestaat, In 1971 opgericht door wat 
toen nog de Nationale Bevlaggingsaktie 
heette. Een verdienstelijke organisatie die 
de Vlaamse huisgevels jarenlang van ons 
nationale dundoe voorzag Als ik me met 
vergis was burgemeester Ernest Soens de 
eerste die de Orde mocht ontvangen. Het 
ging om een simpatiek privé-initiatief van 
een handvol Vlamingen dat een verdien
stelijke medeburger in het zonnetje zette 

vandaag is vandaag, hoe belangrijk de 
herinnering aan gisteren ook is. 1302 was 
naast de zegepraal van het Vlaamse ge
meen op de Parijse kroon ook een slacht
partij, gevolgd door een achtervolging 
van de verslagen troepen, 
In zijn boek Veldslagen in de Lage Landen 
schrijft prof Luc De Vos- ,,De achter
volging veriiep in de richting van Doornik 
en Rijsel, Na een tiental kilometer gaven 
de Vlamingen het op en keerden ze terug 
naar het slagveld om de lijken te plun
deren." Een beetje bescheidenheid zou 
vandaag dus met misstaan, meneer Oli
vier, 
Als demokraat vinden wij het niet nodig 

dat Vlaanderen een eigen adel opstart, in 
de traditie van de Vlaamse beweging 
heeft adel bovendien een andere be
tekenis dan een familienaam met schar
nieren Dat dhr, Olivier daar aan voor
bijgaan zegt veel over wat hij onder adel 
en edel begrijpt. 

Wij zouden hem een alternatief willep 
aanbieden, nu hij toch meent dat adel aan 
voorhistorische simbolen moet gebonden 
zijn. 
Als kind zagen we hoe jonge vrouwen 
graag een sierspeld droegen, een broche 
in 't schoon Vlaams. Die spelden sloten 
hun bloese op zedige wijze af. Bij meisjes 
van wie de speld stevig vast zat was er 
geen speld tussen te krijgen, als u begrijpt 
wat ik bedoel. Zij die de speld losten gaven 
duidelijk wat te verstaan 

Zo'n speld was doorgaans versierd met 
een rune, er waren er van soorten. In onze 
herinnenng kwam het runeteken Adel en 
Schoonheid het vaakst voor, de levens
rune was ook zeer in trek. Nu neem ik aan 
dat dhr, Olivier, die een kristen mens is, 
zich moeilijk met een heidens teken kan 
verzoenen maar of de slachtpartij in de 
Kortrljkse beemden zo kristelijk was durf ik 
sterk betwijfelen, 

In plaats van zich uit te putten in Vlaamse 
ridderorden mag ik dhr, Olivier aanraden 
één devies goed voor ogen te houden, 
met name de waarachtige wijsheid dat 
alleen .arbeid adelt'. Aangevuld met de 
tegenspreuk, door de volksmond be
dacht, ,maar de adel arbeidt niet' 
Ooit, toen hij met vnenden over een eigen 
Vlaamse staat zat te redeneren, vroeg 
Felix Timmermans zich af: „Een Vloms 
keumnkske, zou dat niet schoon zijn'^" 

Hoe dat meneer Olivier daar niet aan 
gedacht heeft! 

RJ\smus 



In 1979 wilde de onvermoeibare VU-
senator Rob Vandezande van de 
toenmalige minister van Verkeers
wezen Chabert te weten komen hoe 
het stond met de kennis van het 
Nederlands in de spoorwegstations 
van de taalgrensstadjes Komen, 
Edingen en Moeskroen. 
Zestien jaren later stelde onze VU-
fraktlevoorzltster In de Kamer, An-
nemie Van de Casteele, dezelfde vraag aan 
minister van Vervoer Daerden (PS) De toe
stand was in 1979 namelijk, zoals kon ver
wacht worden, "onbevredigend 
Is 16 jaren genoeg geweest om hem aan te 
zuiveren? Ziehier de uitslag 
Te Edingen waren er In 1979 16 perso
neelsleden die met het publiek kontakt had
den en dus volgens de taalwet Nederlands 
moesten kennen In feite hadden slechts 6 
van hen een taaiexamen afgelegd 
In 1996 ziet de toestand er als volgt uit 14 
zulke personeelsleden, van wie 12 een taai-
examen hebben afgelegd Hoewel de zaken 
nog met in orde zijn, is hier sprake van een 
duidelijke verbetenng 

Te Moeskroen werkten er in 1979 17 per
soneelsleden die Nederlands moesten ken
nen Slechts 7 van hen had een taaiexamen 
afgelegd Op dit ogenblik zijn er daar 29, van 
wie er 11 een taaiexamen achter de rug 
hebben. Verhoudingsgewijs is de toestand 
dus geen haar verbeterd. 

Het slechtst ziet die er te Komen uit. Inl 979 
troffen we daar 11 personeelsleden aan die 
Nederlands moesten kennen. Niet méér dan 
4 hadden een taaiexamen afgelegd. In ver
gelijking met Edingen en Moeskroen viel 
deze verhouding toen nog vrij gunstig uit. In 
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1996 echter is het personeel dat met het 
publiek te maken krijgt tot 6 ingekrompen 
Eén enkel personeelslid heeft een taaiexa
men afgelegd. 
Al 16 jaren lang worden Vlamingen langs de 
taalgrens in Henegouwen dus opgezadeld 
met een onbevredigende dienstverlening 
door de NMBS, die toch. werkt met federaal 
geld dat grotendeels van Vlaamse belas
tingbetalers komt 

Al 16 jaren lang ook worden daar, tegen de 
wet in, betrekkingen toegewezen aan een
talige Walen i p.v, aan tweetaligen: evenvele 
kansen die aan Vlamingen ontnomen wor
den. 

Een bedenking Rob yandezande, een on
derlegd taalwetkenner, stelt dat van be
doelde bedienden een grondige kennis van 
de tweede landstaal vereist wordt. Minister 
Daerden beweert dat ,,alleen een elemen
taire kennis" vereist wordt. 
Bedoelt hij misschien dat hij in feite met de 
wet een loopje neemt door vrede te nemen 
met een elementaire kennis' 
Dan Is zelfs de verbetering te Edingen boe
renbedrog. 

(K|) 
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D 
e affaire met de twee Basken laat ook Spanje 

niet geheel onberoerd. Hoe lazen de 

Spanjaarden erover in hun krant? 

• LANDUIT • 

Mét de Basken 
• • • * * en tegen Castilie 

Red. Op 9 februari 1996 verscheen in de 
Spaanse krant El Pais een artikel over de 
niet-uitwijzing van het Baskische echt
paar Moreno-Garcia (foto). Auteur W. 
Oppenheimer is El Pais-korrespondent in 
Brussel, zijn artikel werd ons bezorgd 
door lezer Jan Wieers die zo vriendelijk 
was het voor onze lezers te vertalen. De 
lezing van het artikel is nuttig, het geeft 
een idee hoe korrespondenten ons, Vla
mingen in Spanje afschilderen... 

„Vlaanderen verzwijgt de 
moord op Fernando Mügica 
terwijl het de laatste strijd 
tegen de hertog van Alva 
voert." 

De Vlaamse pers is dezer dagen een 
laatste strijd aan het voeren tegen de 
schim van de hertog van Alva. Het boze 
antwoord van de Spaanse regering op de 
gerechtelijke uitspraken waardoor de uit-
wijzig van Luis Moreno Ramajo en Ra-
quel Garcia Arranz, vermeende ETA-
koUaborateurs, wordt tegengehouden, 
heeft de laagste passies losgemaakt van 
een Vlaams-nationalisme dat traditioneel 
geïdentificeerd wordt met de Baskische 
onafhankelijkheid. Resultaat: de kranten 
hebben de moord op Fernando Mügica, 
de voorbije dinsdag gepleegd door deze 
terroristische organisatie, verzwegen, ter
wijl een volksvertegenwoordiger be
weerde „dat het geweld eerst van(uit) de 
Spaanse staat komt". Enkel het Vlaamse 
dagblad De Standaard en.de frankofone 
Le Soir kenden woensdag bescheiden 
titels toe aan de moord op de soci
alistische politikus in San Sebastian. An
deren, zoals in La Libre Belgique ver
telden het, gemengd in de kroniek van de 
Spaans-Belgische konfrontatie. De meer
derheid negeerde (de moord). In tegen
stelling tot deze karigheid verleenden 
Franstaligen en Vlamingen overvloedig 
veel plaats aan de dankbetuigingen van 
Luis Moreno en Raquel Garcia „aan het 
volk en de pers van Vlaanderen". Le Soir, 

het meest prestigieuze orgaan in de 
Franse taal, publiceerde een hard edi-
toriaal waarin het kritiek uitbracht op 
beide regeringen. De krant beschuldigde 
de Belgische regering van dubbelzinnig
heid, doch tegelijkertijd herinnerde ze 
aan het vermoeden dat er rust op de 
beschuldiging van de band tussen Mo
reno en Garcia met ETA die onder tor

tuur zou zijn verkregen. Ze beschouwt de 
irritatie van de Spaanse regering - „de-
mokratisch en oprecht Europees, die de 
daders van honderden blinde moorden 
najaagt en bestrijdt" - als gerechtvaar
digd, zo schrijft ze, maar onderstreept dat 
„de betrokkenheid in de GAL-affaire (...) 
haar tot diskretie moet aanzetten". 

Eveneens publiceerde Le Soir een in
terview met Willy Knijpers, een volks
vertegenwoordiger in het Vlaamse Par
lement van de Volksunie (radikaal 
Vlaams). Knijpers haalt de punten van 
gelijkheid naar voor tussen het Vlaams-
nationalisme en het Baskische streven 
naar onafhankelijkheid en beweert dat 
zijn partij ETA niet ondersteunt, maar 
meteen preciseert hij: „Ik ben niet ver
antwoordelijk voor het geweld, daar dit 
geweld komt in de eerste plaats vanuit de 
Spaanse staat". 

De Vlamingen, de Belgen m het alge
meen, verzetten zich tegen de uitwij
zingen maar vinden het wel normaal dat 
Spanje aan België twee staatsburgers zou 
uitwijzen op beschuldiging van het ver
lenen van onderdak aan, bijvoorbeeld, 
een GlA-kommando dat een lokale po
litieman vermoord heeft. 

Het konflikt met Spanje herinnert aan de 
oude tijden van de Infanterieregimenten 
van Vlaanderen in een land waar, zoals in 
Holland, tegen de kinderen die niet wil
len slapen nog steeds gezegd wordt dat 
„de Hertog van Alva komt" in plaats van 
te zeggen „dat de boeman (?) (el coco, de 
duivel?) komt. De Morgen herinnerde 
eraan dat België „geen afgelegen pro
vincie van het Spaanse Imperium meer is" 
en raadt de Spanjaarden aan „dat ze 
moeten leren leven met de idee dat, in 
België, de rechten van een burger meer 
gewicht hebben dan de elektorale mo
tieven van een buitenlandse regering". 
Volgens De Standaard, de Vlaamse krant 
met de hoogste oplage, „is marteling in 
Spanje geen uitzondering" en de ver
meende etarras, maar ook de delinkwen-
ten van gemeen recht, krijgen soms een 
harde behandeling te verduren vanwege 
de Spaanse politie en gevangenisfunk-

tionarissen. 

(uit El Pais, 9 febr. '96) 
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vu-schepen Yperman 
vraagt toerismeplan 

voor Hasselt 2000 

Vandaag ij toerisme een snel groeiende 
ekonomische sektor en zorgt bijgevolg 
niet alleen voor de nodige inkomsten, 
maar schept ook arbeidsplaatsen. Bo-
vendien is toerisme niet meer weg te 
denken uit de (vrijetijds-)maatschappij en 
is het uitgegroeid tot een menselijke ba
sisbehoefte. 

Schepen Jan Yperman (VU) heeft dit goed 
begrepen. Daarom gaf hij aan de On
derzoeksgroep Toerisme van het Lim
burgse Universitair Centrum (LUC), on
der leiding van professor Patrick De 
Groote, de opdracht een wetenschap
pelijke studie van het toeristisch gebeuren 
in Hasselt te maken. Het stadsbestuur is 
van plan dit belangrijke gegeven op een 
professionele wijze aan te pakken. Kost
prijs: 440.000 fr. per jaar. 

Omdat het projekt zo omvattend is, 
wordt hét gespreid over vijf jaar (1996-
2000). Om ervoor te zorgen dat dit niet 
het zoveelste studiewerk zal worden, 
moet de Onderzoeksgroep van de Die-
penbeekse universiteit ieder jaar zijn be
vindingen via tussentijdse rapporten aan 
Yperman overmaken. 

JAAR 2000 

Het eerst jaar wordt het toeristisch aan
bod bestudeerd. Attrakties, kultureel en 
natuurlijk erfgoed, musea, horeca en gas
tronomie, evenementen, shopping, kon-
gressen en tentoonstellingen, bereikbaar
heid, rekreatie enz. zullen onderzocht 
worden op hun waarde voor het he
dendaagse toerisme. 

Na het aanbod komt de vraag aan de 
beurt. Door middel van enquêtes zal er 
gepeild worden naar de motivatie en 
wensen van de toeristen die Hasselt be

zoeken en naar de behoeften van de eigen 

bewoners. 

In de bedrijfsanalyse wordt de nadruk 
gelegd op de organisatiestruktuur. Welk 

toeristisch beleid wordt er gevoerd met 

welke middelen? 

Vervolgens zal het team van professor De 
Groote de sterke en zwakke zijden en de 

mogelijkheden en de bedreigingen van 

het Hasselts toerisme ontleden. 

De uiteindelijke bedoeling is dat men in 

het jaar 2000 aan de VU-schepen een 
strategisch plan kan overhandigen voor 
een kwalitatief toerisme, dat gebaseerd is 
op een evenwichtige ontwikkeling en 
rekening houdt met de wensen van de 
Hasseltse bevolking. 

Zo zal onze Limburgse hoofdstad op een 
gastvrije manier de 21ste eeuw kunnen 
binnentreden. 

Frank Üsbroux 

In memoriam 
Jan Vinex 

Op 22 februari overleed in Antwerpen op 
76-jarige leeftijd Jan Vinex. We leerden 
deze kranige en rechtlijnige Vlaamsna
tionalist kennen in het kader van onze 
reeks "Terug naar het Oostfront". Het 
leven van Jan werd in belangrijke mate 
bepaald door zijn inzet aan het Oostfront, 
als officier in de Waffen SS-Divisie Wi
king. 

Jan was na zijn studie voor onderwijzer 
naar het Oostfront getrokken omdat hij 
dacht dat de Vlamingen, die in de Bel
gische staat niet aan bod kwamen, hun 
rechten zouden kunnen verkrijgen met de 
Duitsers. Hij voelde zich achteraf niet 
schuldig. Aan ons weekblad verklaarde 
hij: "Wie als idealist vertrekt, hoeft geen 
spijt te hebben en moet zich niet schuldig 
voelen." 

Na de oorlog werd Jan Vinex een van de 

steunpilaren van de oud-Oostfrontge-
meenschap. Hij was o.m. ondervoorzitter 
en afgevaardigde beheerder van het Sint-
Maartensfonds. Jan heeft steeds een bij
zondere belangstelling voor geschiedenis 
gehad. Hij publiceerde o.m. de indruk
wekkende boekenreeks "Vlamingen in 
uniform", en een boek over Herentals 
tijdens de tweede wereldoorlog. 

Jan Vinex was van het eerste uur lid van 
de Volksunie. Ofschoon hij het de jongste 
jaren vaak oneens was met de koers die de 
Vlaamsnationale partij insloeg, bleef hij 
de VU trouw. "Mijn eer is trouw" was 
voor Jan Vinex geen ijdele lijfspreuk, 
maar een opdracht voor zijn leven. 

De redaktie betoont langs deze weg de 

nabestaanden haar medeleven, en wenst 

weduwe Yvonne Aerts veel moed. 

De regionale vu-krant 

VU-Studiedag 
grootstedelijke 

problematiel< 
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Op zaterdag 9 maart organiseert de VU-Croot-Ant-
werpen i s m. het arrondissement Antwerpen een 
studievoormiddag over de problemen van de groot
steden (Antwerpen, Brussel, Cent). Vanaf 9 u. 's 
morgens staat de koffie voor geïnteresseerden i<laar 
in 't Elzenveld (Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen). 
Om 9.20 u heet arrondissementeel voorzitter Joris 
Giebens de toehoorders wellcom 
VU-kamerlid fr Borgmanen FDerynckvan De Wakkere 
Burger bespreken om 9 30 u. hoe efficiënt grote 
steden bestuurd (kunnen) worden Hierbij gaan ze 
dieper in op de defusie-probiematiek. 
Vervolgens komt een sociaal luik aan bod met L 
Lemmens, OCMW-raadslid voor de VU in Antwerpen, 
en E Van Hove van de Buurtontwikkelingsmaat-
schappij (Bom) Ze zetten een boom op over de 
uitzichtloosheid van kansarmoede Beide gesprekken 
worden gemodereerd door Dirk Martens (De Stan
daard) 

Om 12 u houdt de voorzitter van VU-Croot-Ant-
werpen. Koen Kennis, de slottoespraak s' Middags zijn 
er broodjes voorzien. 

o» voor meer Informatie: Arrondissementeel se-
kretariaat VU-Antwerpen: Palelsstraat 133 
bus 1 ' 2018 Antwerpen, tel. (03)238.82.08 
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vu-Kust Wil geen 
strand van beton 

in Zeebrugge 

• UIT DE REGIO • 

Het Brugse schepenkollege heeft bij 
monde van schepen Delanghe meege
deeld dat het op het strand van Zeebrugge 
een betonnen plateau wil laten gieten van 
zo maar eventjes 60 op 40 meter. Daarop 
kunnen dan sportmanifestaties doorgaan, 
benevens de inrichting van een beach-
popfestival. 

Eén en ander zou passen bmnen de ste-
debouwkundige voorschriften. De mo
gelijke en te verwachten bezwaren vanuit 
de milieuhoek worden weggewuifd met 
het argument dat het Zeebrugse strand 
groot genoeg is om dergelijke betonnen 
konstruktie te verdragen. 

Vlaams parlementslid Jean-Marie Bo-
gaert, senator Jan Loones en provin
cieraadslid Wilfned Vandaele verzetten 
zich met klem tegen dergelijke waan
zinnige ideeèn. 

Na de stedebouwkundige verknoeiing 
van de du'uen, en de totale kommer-
cialisering van de dijken, kan er geen 
enkele goede reden bestaan om nu ook 
het strand aan te tasten. De zandstranden 
zijn een unieke toeristische troef voor de 

Vlaamse kust. Men moet geen groene 
jongen zijn om in te zien dat, zelfs voor 
sportgebeurtenissen of muziekhappe-
nings, een strandkader te verkiezen is 
boven een betonkader. Naast deze zui
vere toeristische benadering is er na
tuurlijk ook de milieu-ekologische be-
ijiidenng, van waaruit deze nieuwe aan

tasting van de strandbiotoop met klem 
moet worden tegengegaan. 
Voor zover de gemeentebesturen dit met 
zouden inzien, doen de VU-mandata-
rissen beroep op de diensten van het 
Vlaamse Gewest (departement Leefmi
lieu en Infrastructuur - Direktie kust en 
zee - hoofdingenieur direkteur Bernard 
Deputter, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oos
tende) om het bewuste plan af te wijzen 
en definitief te begraven. Men kan zich 
moeilijk indenken dat het Vlaams Gewest 
wél bezwaren heeft tegen publiciteits-
palen op de zeedijk en speelkasten op het 
strand, en terzelfdertijd een betonnen 
koncertplatform zou toelaten, 
o» Info: senator ]an Loones, Engeland-

straat 2, 8670 Oostduinkerke. Tel. 

058141.3738 en fax 058/51.99.54. 

50 Jaar na de 
dinamitering 

In de nacht van 15 op 16 juni 1945 
sloegen springstoffen een gat van 2 
meter breed en 10 meter hoog in de 
IJzertoren te Diksmuide. Een tweede 
aanslag had plaats in de nacht van 15 
op 16 maart 1946, omstreeks kwart 
over twee. Dit keer was de toren „vak
kundig en efficiënt" met de grond 
gelijkgemaakt. Deze aanslag die 
„naamloos en toch gekend" gebeurde 
wordt nu 50 jaar'later met een kol-
lokwium herdacht. 

Hier het programma dat doorgaat op 
zaterdag 16 maart van 15u. in het 
auditorium van de IJzertoren te Diks
muide. 

15u.: Verwelkoming door Carlos Van 
Louwe, voorzitter van het kollokwium. 
Voorstelling tweede editie van de Ij
zerbedevaartkrant. 

15u.l5: Joernalist Willy Moons, au
teur van het boek „Het taboe van 
Vlaanderen", zal het hebben over het 
onderzoek en de dynamitenng, ge
volgd door vraagstelling en antwoord. 
16u.: Joernalist Louis De Lentdecker 
over de sfeer in Vlaanderen na de 
dynamitering, gevolgd door vraagstel
ling en antwoord. 

16u.45: Toespraak door Lionel Van-
denberghe, voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee. 

17u.l5: Slotwoord door Carlos Van 
Louwe. 

Herdenkingsmoment 
17u.30 Klok Nele protesteert... 
17u.35 Bezinningsteksten door Geer
trui Seys en ontsteken van toortsen 
rond de krypte. 

18u. Neerlegging van een bloemen
krans. Gebed voor het Vaderland en 
Vlaamse Leeuw. Simulatie dynamite
nng. 

Rond 18u.30 wordt dé nieuw'e bui
tenverlichting officieel in gebruik ge
nomen door minister LUG Martens. 
o» Info: IJzerbedevaartsekretariaat, 

IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide. Tel. 

051/50.02.86, fax: 051/50.22.58. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 1 maart TEMSE:,,De volksunie-

Het optimisme in tiet offensief". Gesprel<s-
avond met Bert Anciaux. Om 20u.30 in De 
Leeuwercl<, Gasthuisstraat 72-74. Org.: VU-
fefnse i.s.m. Dosfel. 

Vr. 1 maart AALST: Jean-Marie Bo-
gaert spreekt over „Telenet Vlaanderen". 
Om 20. in het Vredeshuis, Zonnestraat 26 te 
Aalst. Org.: VU-arr. Aalst-Oudenaarde i.s.m. 
VCLD. 

Vr. 1 maart ZOTTECEM: „Vlaan
deren en Buitenlandse Handel" door Hans 
De Belder Om 20u. in Gasthof Erwetegem, 
Kloosterstraat 2, Erwetegem. Inkom gratis. 
Org.: VU-Zottegem. 

Vr. 1 maart SINT-CILLIS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavond van VU-Sint-Cillis-
Dendermonde. Aperitief om 19u.30. Om 
20u.: Hutsepot. In De Schuur Torrestraat, 
St-Gillis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname: 
300 fr. 

Za. 2 maart LEDE: Kaas- en Wijn
proefavond. Om 19u. in zaal Soetekin, 
Nieuwstraat 32. Deelname: 250 fr. Eregast
spreker: Jan Loones over „De zaak Laplasse 
en amnestie". Org.: vu-Lede. 

Dl. 5 maart CENT: Karel Van Hoor-
ebeke over de NMBS-problematiek. Om 
20u. in De Brug, St.Pietersnieuwstraat. 
Org.: VUJO-RUC. 

Vr. 8 maart SINT-AMANDSBERC: 
Annemie Van de Casteele over „Sociale 
Zekerheid". Om 20u.in het Oud Gemeen
tehuis, Antwerpsestwg (schuinsover dien
stencentrum). Org.: VU-St.Amandsberg. 

DL 12 maart DENDERMONDE: Ce-
spreksavond ,,Gemengde vs. zuivere inter
communale". Met Wilfried De Goeyse en 
Walter Caethoven. Om 20u. in het Stadhuis 
van Dendermonde. Org.: VU-prof. O.Vlaan
deren i.s.m. VCLD. 

Za. 16 maart GENT: FW-busuitstap 
naar Namen. Vertrek om 8u.15 Cent-St.Pie-
tersstation. Aankomst om lOu. te Namen. 
Bezoek aan katedraal van StAubain, mid
dagmaal, museum Félicien Rops, stadwan
deling met gids, ontmoeting met „Band", 
broodjesmaaltijd. Deelname: 1.100 fr op 
rek.nr 447-0066531-11 van FW, Bennes-
teeg 2, 9000 cent. Info: 09/223.38.83. 

za. 16 maart NIEUWKERKEN: lOde 
kwis voor Nieuwkerkse ploegen. Om 20u. in 
de Polyvalente zaal van de jongensschool, 
Cijselstraat. Prachtige prijzentafel. Inschrij
ving: ploeg met 4 deelnemers 400 fr Info: 
Rik Dhollander (776.85.02), Mark Opgen-
haffen (776.02.52) of Luc Felix (776.79.29). 
Org.: A. Verbruggenkring Nieuwkerken. 

Wo. 20 maart CENT: lerlandavond 
met Folkgroepjes, Guiness en Ierse Whisky. 
In St. Martinuskring, Casinoplein. Inkom 150 
fr, wk. 120 fr Org.: VUJO-RUC i.s;m. VNSU-
Gent, Meervoud, Vlaanderen tegen ra
cisme. 

' za. 27 april DEINZE: Familie-uitstap 
ndar Voeren, per autobus. Vertrek Deinze-
station om 7u.30. Geleide bezoeken en 
maaltijden inbegrepen: 1.300 of 1.500 fr 
(kinderen resp. 600 of 875 fr). Info bij 
Maurice Waelkens, Pachthofstr 17, tel. 
386.34.15. Org.: Goossenaertskring 
Deinze. 

JRfEST-VLAANDEREN 
;3 DO. 29 feb. lEPER: Bloemenschik-

avond. Om 20u. in ziekenfonds West-Flan-
dria, hoek Capronstraat/Fochlaan. Deel
name: I80fr0rg. : Wl. 

Vr. 1 maart BiSSECEM: Varken aan 
het spit-festijn. Tussen 20 en 22u. in Ta
verne Bijenhof, Moraviestraat 32. Deel
name: 500 fr (aperitief en 1 cons, gratis). 
Nadien gezellig samenzijn met muziek en 
dans. Org.: VU-Bissegem. Kaarten bij André 
Vlieghe (056/35.08.75). 

» za. 2 maart OOSTENDE: Bezoek 
aan regionale zender Focus, met Roden-
bachfonds-Oostende. Verzamelen om 
15U.15 op de parking meubelzaak De Oli
fant. Deelname: 100 fn Vooraf inschrijven 

(deelnemers beperkt tot 20). info en In
schrijven: 059/51.64.03. 

Za. 2 maart INCELMUNSTER: Hut
sepot met worst en een drankje (350 fr) in 
feestzaal 't Molentje, Oostrozebekestraat 
137. Gastspreker: Geert Bourgeois. Org.: 
VU-Ingelmunster Info: 051/31.60.14 (Chris 
De Witte) of 051/30.48.94 (Cuido Dornez). 

. za. 2 maart ZWEVECEM: Tekstiel-
kaarting vanaf 18u. in café 't Boldershof 
Harelbekestraat 25. Ook op 3/3 van 10 tot 
13u. Inleg 35 fr (3 voor 100 fr). Gratis 
tombola. Org.: Vu-Vlaams klub Croot-Zwe-
vegem. 

zo. 3 maart IZECEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor de wandeling te 
Zwevegem. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

DL 5 maart IZECEM: Geert Bour
geois en Walter Luyten psreken over de 
strijd tegen de uitwijzing van het Baskische 
echtpaart Moreno-Garcia.en de geschiede
nis/onafhankelijkheidsstrijd van de Basken. 
Om 20u. in de Plantijnzaal van de Openbare 
Bib. Org.: Dosfelkring Izegem. 

DO. 7 maart IZECEM: Auditorium 
Academie Muziek & Woord, 20u.: prof. Mare 
Waelkens (KUL) over opgravingen van Sa-
galassos (met dia's). Toegang gratis voor 
abo's, 50 fr voor anderen. Org.: VSVK. 

DO. 7 maart OOSTENDE: Voor
dracht Aura-Soma. Om 20u. in Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4. Deelname loo fr 
Vooraf inschrijven. Org.: Rodenbachfonds-
Oostende (059/51.64.03). 

Vr. 8 maart TIELT: Cespreksavond 
met Norbert Bethun, Lieven Demedts en Rik 
Devillé over de kerk, in kelderteater Mal-
pertuis, St.Michielstraat 7 te Tielt. Toegang: 
100 fr, leden gratis. Info: Hilde Houwen 
(051/40.42.94 Of 09/223.77.42 - kantoor). 
Org.: A. Vander Plaetsekring Tielt. 

Vr. 8 maart IZECEM: Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: eerste kaarting. Ook op 10/3 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

zo. 10 maart WARECEM: Feest van 
de 500 op initiatief van VU-Anzegem, Deer
lijk en Waregem. Gastspreker: Bert Anciaux. 
Vanaf 1lu.30 in Salons Croenhove te Wa
regem. Prijs: 450 fr p.p. (incl. aperitief); 
kinderen: 250 fr 

Ma. 11 maart IZECEM: v-ciub voor 
volwassenen: Paassfeer scheppen in de wo
ning. Om 19u. in De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat. Meebrengen: schaar lijm, 
plakband. Org.: Vlanajo vzw. 

Ma. 11 maart lEPER: Kookles door 
mevrouw Demeyere. O.m. mosselsoep, vis
schotels en boullabaisse. Om I9u.30 in de 
keuken van het Jeugdstadion, Leopold III-
laan. Info en org.: VV-leper (057/20.24.68). 

Dl. 12 maart IZECEM: De Drie Ge
zellen, 20u.: uitleg over het beschilderen 
van een zijden sjaal. Org.: FW-lzegem. 

WO. 13 maart IZECEM: v-ciub voor 
kinderen. Om I3u.30 in Ommegangstraat 5: 
Een bos tulpen en beschilderen bloempot. 
Inkom 70 fr, meebrengen: potjes van Petit 
Cervais, bloempot, schildergerief, lijm, 
schaar plakband. Org.: Vlanajo vzw. 

Wo. 13 maart BRUCCE: Dia voor
stelling door dhr Vroman over ,,Memling, 
schilder van pracht en praal in Brugge". Om 
15u. in Magdalenazaal, Violierstraat 7. Org.: 
VWC-Brugge. 

Za. 16 maart KORTRIJK: FW-bus-
uitstap naar Namen. Vertrek om 7u.30Xort-
rijk-Hallen. Aankomst om lOu. te Namen. 
Bezoek aan katedraal van St.Aubain, mid
dagmaal, museum Félicien Rops, stadwan
deling met gids, ontmoeting met „Band", 
broodjesmaaltijd. Deelname: 1.100 fr op 
rek.nr 447-0066531-11 van FW Bennes-
teeg 2, 9000 Cent. info: 09/223.38.83. 

za. 16 maart IZECEM: Vormings-
uitstap in Wallonië. Org.: FW-lzegem. 

Dl. 19 maart IZECEM: De Drie Ge 
zeilen, 15u.: Senator Jan Loones over 
„Vlaanderen na het Sint-Michielsakkoord". 
Org.: VWG-lzegem. 

Dl. 19 maart OOSTENDE: Uitstap 
naar Antwerpen met Joden- en diamant
wandeling en Achter de schermen van de 
zoo. Afspraak om 7u.30 aan station-Oos-
tende. Deelname: 950 fr Inbegrepen: trein, 
toegang, gidsen en koffie, info en inschrij
ving: Rodenbachfonds Oostende 
(059/51.64.03). 

WO. 20 maart OOSTENDE: info-
avond over Natuurvoeding. Om 20u. in Tref
centrum, Aartshertogstraat 4. Ook op 27/3. 
Deelname 600 fr voor de 2 avonden. Org.: 
Rodenbachfonds-Oostende 
(059/51.64.03). 

DO. 21 maart IZECEM: Bar Aca
demie Muziek & Woord, Kruisstraat 13, om 
20u.: werken voor Artsen Zonder Grenzen 
in Mozambique. Voordracht met dia's door 



Veerie Vanlerberghe. Toegang 50 fr, abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

Do. 21 maart BRUGGE: Daguitstap 
met WVC-Brugge naar Brussel. Verzamelen 
om 8U.15 voorkant station Brugge. Met 
bezoek aan VUM te Groot-Bijgaarden, en 
aan Brussel o.l.v. Paul De Ridder info en 
inschrijving: VWG-Brugge (050/59.99.53). 

- WO. 27 maart BRUGGE: Voordracht 
met fotomateriaal over „Relatie grootou
ders-kleinkinderen". Om 15u. in Magda-
lenazaal, Violierstraat 7. Org.: WVC-
Brugge. 

vr. 29 maart IZEGEM: Croenten-
kaarting tv.v. Vlanajo. Vanaf 18u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Ook op 30/3 
vanaf 17u. 

Do. 11 april IZEGEM: Plantljnzaal 
openbare bib. om 20u.: De kunstenaars
kolonies van Latem en Worpswede. Voor
dracht met dia's door Erik Vandewalle. Toe
gang 50 fr., abo's gratis. Org.: VSVK. 

Vr. 12 april IZÉCEM: Vlaams Huis 
vanaf 20u.: tweede kaarting. Ook op 14/4 
vanaf 10u. Org.: Kaartersclub De Vlaamse 
Vrienden. 

Za. 13 april IZEGEM: Org. van geleid 
bezoek (I4u.30) aan tentoonstelling „Sint-
Martens-Latem - Worpswede 1880-1914, 
twee kunstenaarskolonies', in het museum 
van Deinze en de Leiestreek. Info: Erik Van-
dewallel (051/30.26.70). Org.: VSVK. 

Zo. 14 april IZEGEM: Vlaams Huis, 
om 13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Wildenburg. Org.: Wandelclub Vlaams Huis. 

Dl. 16 april IZEGEM: De Drie Ge
zellen om 15u.: Bea Dewalsche over ,,De 
Gouden Eeuw van de Vlaamse Primitieven". 
Org.: VWG-lzegem. 

Dl. 16 april IZEGEM: De Drie Ge
zelten om 20u.: aromaterapie in de huis-
apoteek. Org.: FW-lzegem. 

WO. 17 april OOSTENDE: Vegeta
risch koken door mevr Annie Vanhee. Om 
20u. in Trefcentrum, Aartshertogstraat 4. 
Ook op 24/4. Deelname: 1.000 fr voor 2 
lessen (kooklessen en maaltijden inbegr) 
Vooraf inschrijven! Org.: FVK-Rodenbach-
fonds Oostende. 

Vr. 19 april IZEGEM: Organisatie 
van een vrouwenweekin in de Kempen van 
19 t/m 21 april. Org.: FW-lzegem. 

zo. 21 april LEDEGEM: Vanaf 
l lu.30 arr VU-Lentefeest in Feestzaal Cy
cloon, St.Pietersstraat 11 n.a.v. 30 jaar VU-
Ledegem. Toespraak door Bert Anciaux. 
Kaarten feestmenu (500 fn, kinderen 250 
fr) bij alle bestuursleden. Gratis kinder
opvang. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 29 feb. SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Gemeenteraadszitting stadhuis 
Scherpenheuvel, 1ste verdieping. Info + 
dagorde: Fons Thuys (015/77.53.85) of Ro
bert Janssens (013/78.19.21). 

vr. 1 maart PERK: Kaas- en Wijn-
avond op Breugeliaanse wijze. Vanaf 19u. in 
de parochiezaal van Perk, Kampenhouts-
esteenweg 3. Org.: VU en VLIJO-Melsbroek-
Perk-Steenokkerzeel. 

vr. 1 maart LENNIK: Mosselfestijn 
van E. Van Vaerenbergh en VU-Lennik. Vanaf 
18u. in het Gemeentelijk Sport- & Ont
moetingscentrum Jo Baetens, Algoetstraat 
77. Ook op 2/3 vanaf 18u., om 3/3 en 4/3 
vanaf 12u. 

Za. 2 maart DILBEEK: Kaas- en 
Vleesbuffet Vanaf 17u. in zaal Centrum, 
Roelandsveld 40. Ook op 3/3 van 15 tot 
18U.30. Org.: VU-Groot-Dilbeek. 

zo. 3 maart ELEWIJT: Groot pan-
nekoekefeest. Van 14 tot 19u. in zaal „In 
den Prins", Viktor Servranckxstraat 5 (ach
ter de kerk). Org.: VU-Elewijt 

Dl. 5 maart BRUSSEL: Info-avond 
over,,Staakt het vuren van het IRA". Met 
Paul Van Capellen (lerland-komitee) en Tony 
Catney (Sinn Fein). In Gebouw 6 (VUB), 4de. 
verdieping, om 20u., Gratis toegang. Org.: 
VUJO-VUB. 

zo. 10 maart TERVUREN: steak 
festijn vanaf 12u. in zaal De Engel, Markt te 
Ten/uren (rechtover kerkingang), ledereen 
welkom. Org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervu-
ren. 

za. 16 maart ZAVENTEM: Kaas- en 
wijnavond van VU-Zaventem. Van 18u.30 
tot 22u. in zaal De Snuifmolen, Leuven-
sestwg. 194. 

K za. 23 maart DIEST: FW-busuit-
stap naar Namen. Vertrek om 8u.15 Diest-
parking CB/tussen op- en afrit. Aankomst 
om lOu. te Namen. Bezoek aan katedraal 
van ^t.Aubain, middagmaal, museum Fé-
licien Rops, stadwandeling met gids, ont
moeting met „Band", broodjesmaaltijd. 

Deelname: 1.100 fr. op rek.nr 447-
0066531-11 van FW, Bennesteeg 2, 9000 
Gent. Info: 09/223.38.83. 

za. 23 maart LEUVEN: F w-bus-
uitstap naar Namen. Vertrek om 8u.45 Lgjj-
ven-station. Aankomst om lOu. te Namen. 
Bezoek aan katedraal van StAubain, mid
dagmaal, museum Félicien Rops, stadwan
deling met gids, ontmoeting met „Band", 
broodjesmaaltijd. Deelname: 1.100 fr. op 
rek.nr 447-0066531-11 van FW, Bennes
teeg 2, 9000 Gent. Info: 09/223.38.83. 

WO. 27 maart HEEMBEEK: Debat 
over drugs en armoede. Om 20u. in de 
refter van zaal Familia, Frans Vekemans-
straat 131, Neder-over-Heembeek. Org.: 
vu-Heembeek-Mutsaard-Haren. 

Zo. 14 april DIEGEM: Jaarlijks spa-
gettifestijn van vu-afd. Diegem. Van 12 tot 
20u. in zaal Gildehuis, Kosterstraat 1 (achter 
de kerk). 

LIMBURG 
vr. 8 maart HASSELT: Cespreks-

avond met Evrard Raskin over ,,Gerard 
Romsee". Om 20u. in De Brouwerij, Ridder 
Portmansstraat 2. Inkom 50 fr Org.: 
Vlaamse Kring HasseltA/U-Hasselt. Info: 
Frank llsbroux (011/27.35.30). 

Dl. 12 maart BREE: Praatcafé met 
Bert Anciaux in café Cambrinus, Markt te 
Bree, om 20u. Org.: vu-Bree. 

Za. 23 maart BILZEN: FW-busuit-
stap naar Namen. Vertrek om 7u.45 Bilzen 
Parking GB/tussen op- en afrit. Aankomst 
om lOu. te Namen. Bezoek aan katedraal 
van St.Aubain. middagmaal, museum Fé
licien Rops, stadwandeling met gids, ont
moeting met „Band", broodjesmaaltijd. 
Deelname: 1.100 fr op rek.nr 447-
0066531-11 van FW, Bennesteeg 2, 9000 
Gent. info: 09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
Vr. 1 maart LIER: Balderijklap. Flor 

Van Noppen en Bart Staes over de huidige 
toestand in de veesektor Om 20u.30 in zaal 
VNC, Berlarij 80. Org.: VUJO-Neteland. 

Za. 2 maart MERKSEM: Bal Clara 
Covaert. In zaal Vlug Vooruit, Fortsteen
weg. 

Zo. 3 maart MOL: Mosselfeest in 
zaal Galbergen, Don Boscostraat te Mol, van 
llu.30 tot 20U.30. Mosselen 375 fr, videe 
275 fr, hamburger 120 fr (telkens met 
frieten). Org.: De Wesp ism Rodenbach-
fonds, Vlanajo, VU en VUJO van Mol. 

Wo. 6 maart MORTSEL: Denise Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. in Dieseghem-Hoeve, 
Wouter Volkcaertstraat 44. Org.: FW. 

WO. 6 maart KALMTHOUT: Met 
FW-Kalmthout naar Mortsel om er te luis
teren naar Denise Van Dam. info: 
666.57.77. 

Za. 9 maart ANTWERPEN: vu-arr. 
Antwerpen: studiedag. Grootstedelijke pro
blematiek. Debat met Filip Derynck, Fons 
Borginon, Erik Van Hove, Luk temmens. 
Moderator: Dirk Martens. Om 10u. in El-
zenveld, Lange Gasthuisstraat. 

Za. 9 maart LAAKDAL: vu-bal in 
zaal Parochiecentrum te Klein-Vorst. Met 
discobar Deuren 20u. . 

Dl. 12 maart ESSEN: Lode Jordaens 
over,,De goeie ouwe tijd". Om 20U.15 in De 
Kiekenhove, Moerkantsebaan. Toegang 100 
fr Meer info: 666.58.55. Org.: WB-Kalm-
thout. 

Dl. 12 maart MORTSEL: vu-taal-
avond met Maarten van Rompaey. „De 
Nieuwe Spelling". Om 20u. in bovenzaal 't 
Parkske. Edegemstraat. Org.: VU-Mortsel. 
Info: R Van Broeckhoven (454.21.19). 

vr. 15 maart TURNHOUT: 242 maai 
de Dood met de kogel, door Richard Van-
dersmissen. Om 20u. in De Warande, Con
ferentiezaal. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring, FW en WB-Turnhout. Info: Klara 
Hertogs, 014/41.45.79.. 

za. 16 maart LAAKDAL: vanaf 9u. s 
morgens: 3de aktie Laakdal helpt Koer-
dlstan. Kledinginzameling. info: Frans De 
Peuter (013/66.38.22). 

za. 16 maart OPPUURS: Om igu.30 
in het Dorpshuis (Sint-Amands): Bert An
ciaux op de praatstoel. Inkom gratis. Org.: 
VUJO-Sint-Amands. 

za. 30 maart ANTWERPEN: FW-
busultstap naar Namen. Vertrek om 8u.15 
Berchem-station. Aankomst om lOu. te Na
men. Bezoek aan katedraal van St.Aubain, 
middagmaal, museum Félicien Rops, stad
wandeling met gids, ontmoeting met 
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname: 1.100 
fr op rek.nr 447-0066531-11 van FW, Ben
nesteeg 2, 9000 Gent. Info: 09/223.38.83. 

Nieuwe vu-afdeling 
te Groot-Diibeelc 

<» UIT DE REGIO ^ 

De VU-afdelingen van Dilbeek, Groot-
Bijgaarden, Schepdaal, Itterbeek, St.-
Martens-Bodegem en St.-Ulriks-Ka-
pelle besloten eind vorig jaar over te 
gaan tot de oprichting van een nieuwe 
overkoepelende afdeling Groot-DII-
beek. 
Dit belet niet dat een aantal afdelingen 
van deze gemeente (37.000 inwoners) 
wel hun lokale werking van leden- en 
abonnementenadministratie, gekop
peld aan echt plaatselijke initiatieven, 
blijven behouden. De politieke VU-wer-
king wordt echter op het Groot-Dil-
beekse niveau gebracht. Het ligt in de 
bedoeling van het nieuwe bestuur van 
hieruit meer slagkracht te kunnen ge
ven aan diverse politieke initiatieven. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 29 
januari j . l . werden alle Groot-Dilbeekse 
leden uitgenodigd om het bestuur 
voor deze nieuwe afdeling aan te dui
den. Zestien kandidaten waaronder 
enkele oude getrouwen, maar ook 
vrouwelijke en jongere nieuwkomers, 
werden verkozen. Op 7 februari heb
ben zij de volgende funkties verdeeld: 
voorzltter-sekretaris: Willy Segers (Dil
beek); Penningmeester: Nico Massage 
(Schepdaal); Vorming-, Pers en Afde
lingsblad: Hugo Puttaert (Groot-Bij
gaarden); Organisatie: Paul Van Den 

,Bosch (Bodegem); Propaganda: Marcel 
Asselman (Dilbeek); Jongerenwerking: 
Frangois Bruggemans (Dilbeek); Vrou
wenwerking: Marie-Rose De Koster 
Overige bestuursleden: Dirk Quaghe-
beur (Bodegem), Pol De Blieck (Dil
beek), Joris Lissens (Itterbeek), Luc Van 
Houdenhove (Kapelle), Rudi Braeck-
man (Schepdaal), Jef De Ridder (Dil
beek) en Jan Van den Houte (Bode
gem). 

Tijdens de volgende vergadering zullen 
wellicht nog een drietal (jongere) kan
didaten worden gekoöpteerd. 
Dit maakt dat de VU-werking in Groot-
Dilbeek een nieuw élan krijgt. De ge
beurtenissen van de voorbije twee ja
ren, metdeoverstap van Jef Valkeniers 
naar de VLD, is daarmee definitief ver
teerd. In de bestuursmeerderheid van 
Groot-Dllbeek zitten sinds de jongste 

zoeicertle 
• Vijftalige, 22-jarige licentiate 
Toegepaste Ekonomiscine We
tenschappen zoekt passencje 
betrel<king. Info bij Oswald Van 
Ooteghem, tel. 09/230.72.87. 

• FVK-Rodenbadifonds werft 
een voltijds edukatief mede
werker aan voor een periode 
van 6 nnaanden (1 april - 30 
september '96) Profiel: univ. 
onderwijs (gesciniedenis, kunst
geschiedenis, pol. en soc. wet., 
germaanse, kommunikatiewe-
tenschappen), Vlaams-nationa-
iistisch, kommunikatief en kre-
atief. Standplaats- Gent. Info en 
sollicitaties vóór 20 maart- FVK-
Rodenbachfonds, Bennesteeg 

4, 9000 Gent, tel. 09/223.77.42; 
fax 09/223.71.87. 

verkiezingen 4 VOLKS-verkozenen 
(waaronder Jef De Ridder als schepen 
van Financiën en Onderwijs, Jan Van 
Den Houte, Henri Vanden Meerssche en 
Willy Segers als gemeenteraadsleden; 
Dirk Quaghebeur en Armand Billooye 
als OCMW-raadsleden). Tijdens de voor
bije provinciale, federale en regionale 
verkiezingen behaalden Marie-Rose De 
Koster Paul van Den Bosch en Willy 
Segers fraaie en hoopgevende resul
taten. 
Redenen genoeg om met het geher-
struktureerde en nieuwe bestuur te 
duimen voor een frisse, ongebonden 
Vlaams-Nationale werking in deze niet-
onbelangrijke gemeente aan de Brus
selse Rand. 
Als eerste aktiviteit stond het reeds 
eerder geplande Kaas- en Vleesbuffet 
op het programma voor zaterdag 2 en 
zondag 3 maart e.k. in zaal Centrum, 
Roelandsveld 40 te 1700 Dilbeek. 

c» Info: Willy Segers, voorzitter. Kapel
straat 139 te 1700 Dilbeek 
(02/567.93.70). 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

De plaats van: 

LOGOPEDIST(E) 
wordt openverklaard. 
De plaats staat open voor zowel 

als vrouwelijke kan-mannelijke 
didaten. 
Aanvangswedde: 62.396, fr. 
bruto per maand. 
De kandidaten moeten onder
daan zijn van één der lidstaten van 
de Europese Unie. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en de 
leeftijd van 45 jaar niet overschre
den hebben op 25.3.1996. 
Diplomaverelste: houder zijn van 
een diploma van gegradueerde in 
de logopedie, afgeleverd door 
een erkende instelling voor pa
ramedisch hoger onderwijs van 
het korte type met volledig leer
plan, of door een van regerings
wege samengestelde examen
commissie. 
Er wordt een werfreserve aan
gelegd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar 
Verplicht sollicitatieformulier en 
examenprogramma te bekomen 
op de 7e Directie-Personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen. 
Inschrljvlngsrecht: 
100,- fr. (voor statutaire perso
neelsleden) 
300,- fr. (voor anderen) 
De kandidaturen moeten toeko
men op het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33 te 2000 Ant
werpen, uiterlijk op 25.3.1996. 



Klein-Brabant aan de beurt DEZE WEEK IN 

Bert Anciaux ontmoet jongeren' 
longeren van VUJO uit Sint-Amands, Leen De 
Leeuw, Ive De Smet en Veronique Vandeleene, 
hebben samen met Inge Faes uit Puurs en Katrijn 
Segers uit Bornem het initiatief genomen om de 
nationale VU-voorzitter naar Oppuurs uit te no
digen 
Op zaterdag 16 maart wordt Bert Anciaux ver
wacht in het Dorpshuis te Oppuurs om er vanaf 
19u 30 de jeugd uit de streek te vertellen waarom 
politiek zo boeiend is Na een informatieve babbel 

van Bert komen de aanwezigen aan de beurt fij 
kunnen hun vragen afvuren en van gedachten 
wisselen met de eregast 
Achteraf zal er worden nagekaart tussen pot en 
pint en zal alles nog informeler verlopen 
Deze avond wordt ondersteund door het Sint-
Amandse vu-bestuur VUJO-arr Mechelen en het 
arr bestuur 
De inkom is gratis de zaal zeer gezellig de spreker 
boeiend de drankjes met duur en de avond lang 
Sukses verzekerd dus 

• AANBEVOLEN HUIZEN ^ 

Knack 
MIDLIFE CRISIS 

Mannen op middelbare leeftijd maken de balans op. Een rondgang 
bij psychologen en mannen in de middag van hun leven. 

DE SCHOOL OP STRAAT 
Het onderwijs betoogt. Minister Luc Van den Bossche repliceert 

op grieven en ongerustheid. 

SPECIAL BOUWEN 
Is het saai wonen in een rijhuis? Vijf creatieve architecten bewijzen 

dat het anders kan. In de bouwspecial van Weekend Knack. 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
deze week NORD PAS DE CALAIS 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN TALENT, NU TE KOOP! 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050-34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 peis 

- DEVRIESE > 
woonverllchtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 

I Brugge 
Specialiteiten Visfondue 10 soorten -"* ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

' %i ;- Hoevekip Valentine Thonart -i- kreeft 

10kino°ste"^« 
De Haan 

/r,-* 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

_ \ HERENKLEDING 

t Vèrmees 
.. y Steenhouwersvest, 52 

'^^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

XI * iA»*» 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met traditie 

Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio en 
TV instituut V z.w. 

Hoofdredakteur: 
Maunts Van Liedekerke 
Redakteuren: 
Peter Dejaegher 
Geert Vranken 
Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 
abonnementen en 
redaktie op prk 000-
0171139-31 van WIJ, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 
Tel. 02/219 49.30 
Fax. 02/219.97 25 
Jaarabonnement 1 200 fr 
Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barnkadenplein 12 
1000 Brussel 

Reklameregie: 
Decom 
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel 02/467.26 76 
Fax 02/463.11 61 

press V 

HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegnstatie, T 

Normandische pannekoek l 
met koffie, s 

tevens üetsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel m Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokery Oudenburg 
Tel 059/26 83 80 Fax 059/26 89 35 

Bel Yoor folder maar,wees er vlug bq !!! 
ï 

•r 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



Jan Cox werd om 27 augustus 1919 in 
Den Haag geboren, uit een Vlaamse vader 
en een Hollandse moeder. Zijn ouders 
hielden een kunstgalerij. In 1936 wordt 
naar Antwerpen verhuisd. Jan volgt er 
één jaar de lessen aan het Nationaal 
Hoger Instituut voor Schone Kunsten bij 
Isidore Opsomer. 

In de periode 1937-41 studeert hij Kunst
geschiedenis en Oudheidkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Gent. In 1942, n.a.v. 
zijn eerste individuele tentoonstelling te 
Antwerpen, wordt zijn werk door de 
Duitse bezetter als „entarte" (ontaard) 
beoordeeld en verwijderd! Cox is mede
oprichter van de Jonge Belgische Schil
derkunst (1945-48) en werkt ook mee 
aan Cobra (1950). In de loop van de 
volgende jaren vertoeft Jan Cox veel in 
het buitenland. Vooral in Amerika slaat 
zijn werk erg aan. 

In 1974 vestigt hij zich weer in Ant
werpen. Hij werkt er onder kontrakt met 
de galerij De Zwarte Panter. Het jaar 

Expositie Jan Cox 
daarop werkt hij zijn meesterlijke suite 
over de Ilias van Homeros uit m zijn 
atelier (Grote Markt 25) te Antwerpen. In 
1978 werkt hij aan De vernieling van 

Troje, een schilderij voor de Brusselse 
Metro. Jan Cox overleed op 7 oktober 
1980. 

Cox was voorstander van het bestendigen 
van de geestelijke eenheid tussen het 
leven van de kunstenaar en zijn werk. 
Daarin is hij zijn hele leven lang eerlijk, 
autentiek en konsekwent gebleven. De 
man was gefascineerd door zijn onder
werpen, die hij mits de nodige „ba
rensweeën" op zijn pubhek, in de ade-
kwaatse vorm trachtte over te brengen. 
Cox was intellektualistisch mgesteld en 
eigenlijk zo streng op de individuele 
expressie, dat hij er dramatisch en bewust 
aan ten onder gegaan is. Zijn leven en zijn 

De meest gekende veelvraat uit 
de Romeinse tijd is ongetwijfeld 
Obelix, wapenbroeder van Asterix, 
een domme kracht met een groot 
hart en een nog grotere buik, 
Diezelfde menhirhouwer voor wie 
geen everzwijn veilig was, mag 
zich nu ook beroemen op een 
eigen kookboek. Lekker snoepen 
met Obelix heet het werkje ge
richt naar 'bijdehante jonge snoe
pers'. 
Dit kookboek - met een aantal 
bakrecepten - is niet veel dikker 
dan de strips waarin de Calliér 
optreedt en gebruikt ook de me
tode van het stripalbum om de 
recepten aan de man te brengen. 
Stap voor stap wordt de berei
dingswijze beschreven, waarbij 
het geheel een beetje opgevrolijkt 
wordt door figuren uit de strip van 
Uderzo. Om jonge koks de eerste 
beginselen bij te brengen, als ze 
achteraf de afwas doen natuur
lijk! 

c& Lekker snoepen met Obelix. 
Bakrecepten voor bijdehante 
jonge snoepers. Met recepten 
van Marie-Christine Crabos en 
tekeningen van Albert Uderzo, 
Uitg. l=ontein - Baarn/Westland, 
Schoten, 1995, 61 biz., 498 fr 

Een microgolfoven is een hulp
middel naast de traditionele oven 
en fornuis. Hiermee koken is an

ders, kan heel goede resultaten 
geven en tijdwinst opleveren. 
Microgolven zijn golven die zich 
rechtlijnig verplaatsen en weer
kaatst worden tegen de metalen 
wand van de oven. Zij dringen 
door materialen zoais glas, por
selein, keramiek en kunststoffen. 
Op metaal kaatsen de golven af. 
Koken voor elke dag in de mi
crogolfoven vormt een algemeen 
basiskookboek voor het bereiden 
van gerechten in de magnetron. 
Het boek is samengesteld zoals 
Koken voor elke dag: de hoofd
stukken zijn op dezelfde manier 
ingedeeld. Naast elk recept staat 
vermeld voor hoeveel personen 
het bedoeld is, gebaseerd op de 
regels van gezonde voeding. 
Koken met de microgolfoven be
tekent niet opnieuw leren koken. 
Het is enkel een aanpassing van 
kookprincipes zoals o.m. met min
der water koken, achteraf geen 
zout gebruiken, minder vet ge
bruiken, niet voorverwarmen... 
Samen met Koken voor elke dag is 
deze uitgave een ideaal naslag
werk voor iedereen die lekkere 
maaltijden op een gezonde ma
nier wenst te bereiden. 
c& Koken voor elke dag in de mi

crogolfoven. Uitg. Standaard -
Antwerpen, 1996, 192 bIz, 595 
fr 

werk zijn de vertolkmg van de eeuwige 
zoektocht van de gevoelige mens/artiest 
naar het tijdloze. Daaraan zijn nu eenmaal 
de risiko's van iedere ruimte-exploratie 
verbonden! 

Eigenlijk stond Cox buiteh de erkende -
ismen en bewegingen of stromingen. Zijn 
vervreemdende expressie zocht steeds 
naar het wankele evenwicht tussen in
tuïtie en intellekt. Alleen het onbewuste 
en intuïtieve leveren de noodzakelijke 
vervreemding, waarmee het mysterie in 
de mens kan benaderd worden. Cox blijft 
aldus de bevrager van de essentie van de 
schepping. Hij blijft dan ook opstandig en 
rebels tegenover het apocalyptische vi
sioen, waarin deze wereld schijnt te ver
vallen. Als klassiek geschoolde hecht Cox 
waarde aan de Griekse „moira", de on
afwendbare voorbestemming of noodlot. 
Vandaar zijn symbolische visualisaties van 

persoonlijke gemoedsstemmingen. 
Even betekenisvol is voor Cox het felle 
koloriet; zachte pasteltinten voor de ver
borgen emoties van affektie een liefde, 
maar schreeuwende verftoetsen voor de 
forse passies en donkere levensangsten. 
Bovendien gaat het bij Cox om gestuele 
kunst, direkte zeggingskracht. Dat hij 
voor dergehjke ingesteldheid steun en 
aansluiting vond in het Iliaseos is evi
dent. 

Dirk Stappaerts 

o» Jan Cox. De Ilias van Homerus 1965. 

In de ABB-Galerij, Diestevest-Diest-

sestraat te 3000 Leuven. Nog tot 16 

maart 1996. 

Vrij toegankelijk op werkdagen van 9 

tot 16u. en o zaterdag van 14 tot 17u. 

Gesloten op zondag. 

Van 14 september '96 tot 20 januari 

'97 organiseert het Prentenkabinet 

van het Museum Plantin-Moretus te 

Antwerpen een tentoonstelling met 

het grafisch oeuvre van Jan Cox. 

Vraag nu uw gids 
Paul van Ostaijen 100! 

Om wegwijs te geraken in de vele ma
nifestaties die in Antwerpen n.a.v. Paul 
van Ostaijen 100 worden georgani
seerd heeft de stad een kleine maar 
handige gids (48 bIz.) uitgegeven. 
Daarin staan alle manifestaties in Ant
werpen meegedeeld. Bovendien brengt 
de gids een beknopt overzicht van leven 
en werk van de dichter, tal van ge
dichten en tekeningen geven een beeld 
van de vernieuwing die Van Ostaijen in 
de Nederlandstalige letteren heeft ge
bracht. Zo blijft de gids ook na,, het Jaar" 
een bruikbaar instrument. 

Lezers kunnen deze gids gratis aanvra
gen via onderstaande bon. 

BON* 
JA. ik wil de Paul van Ostaijen-gids 

Naam: 

Adres: 

* Sturen naar: redaictle wu, Barrlkadenpleln 12 -1000 Brussel. Fax: 02/ 219.97.25 
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ik 

Een 

kompetitie 

der Lage 

Landen. 

Vuurwerk? 

Het worden 
andere tijden 

12 

De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, 
zet een eigen televisiezender op. Het sloot 
daartoe een verbond met machtige fi
nanciële partners waaronder Philips. In 
eigen land sterft het verzet tegen de 
gevolgen van het arrest-Bosman zijn lang
zame dood. Minder verwacht was dat 
zo'n vijftien eerste klasse klubs naar Ne
derlands model willen overgaan tot de 
stichting van een sektie betaald voetbal 
binnen de voetbalbond. Dat Anderlecht 
en Club Brugge daarbij buitenspel wer
den gezet, mocht niemand verwonderen. 
De grote twee regelen al lange jaren via de 
tandem D'Hooghe-Courtois „alles maar 
dan ook alles" naar eigen goeddunken. 
Daarmee is het nog niet gedaan. Michel 
Verschueren kwam op de proppen met 
een voorstel tot stichting van een „Liga 
der Lage Landen". Acht Nederlandse en 
acht Belgische klubs zouden samen een 
topklasse vormen. De nationale kom
petities worden daarmee althans gedeel
telijk opgeblazen. 

AMSTERDAM 

We hebben het vaak horen zeggen: „Als 
het regent in Parijs druppelt het in Brus
sel". Maar in de voetbalwereld verloopt 
het verkeer voorlopig anders. Van Noord 
naar Zuid. Van Amsterdam naar Brussel. 
Is het omdat de KNVB en de KBVB samen 
Euro 2000 mogen organiseren dat kruis
bestuiving mogelijk is geworden? 
Jan Van Milders, de voorzitter van AA 
Gent, is een volhouder. De vader van Task 
Force, een initiatief dat door de grote 
klubs van dit land (en dat zijn er achter 
alles toch maar twee) een begrafenismis 
met drie heren kreeg toebedeeld, is op de 
proppen gekomen met nieuwe voorstel
len. Naar Nederlands model wil hij een 
sektie betaald voetbal installeren en meer 
inkomsten genereren uit televisierechten 
en daarmee verbonden aktiviteiten. Wie 
over méér inkomsten spreekt krijgt ge
garandeerd applaus op alle banken. Het 
wringen, trekken en duwen begint wan
neer de verdeelsleutels moeten worden 

gevonden. Eén vaststelling dringt zich op: 
de solidariteitsprincipes bestaan niet 
meer. Nergens. In Nederland niet en bij 
ons niet. Iedereen vaart op eigen kompas 
al wordt dit nooit met zoveel woorden 
gezegd. Men probeert de eigen koers als 
in overeenstemming met het algemeen 
belang verkocht te krijgen. Vooral An
derlecht en in mindere mate Club Brugge 
zijn daar altijd beslagen in geweest. In die 
denkstijl kadert ook de mogelijke op
richting van een „Liga der Lage Landen". 
Niet dat we daar principieel tegen gekant 
zijn. Maar de idee dient natuurlijk slechts 
de belangen van een beperkt aantal 
(grote) klubs. Eén kompetitie met Ajax, 
PSy Feyenoord, Club Brugge, Anderlecht 
en Standard. Toegegeven, het klinkt niet 
slecht. Het niveau van zo'n kampioen
schap moet een stuk hoger liggen dan van 
een puur nationale kompetitie en de 
publieke belangstelling zal tijdelijk on
getwijfeld worden opgevijzeld. Maar er 
zit natuurlijk meer achter. 

ACHTTIEN MIUARD 

We kunnen begrijpen dat onze topklubs 
(?) er van wakker liggen. Doorheen de 
geanimeerde diskussie omtrent de nieuwe 
Nederlandse sportzender loopt één 
draad. Een draad van ruim achttien mil
jard frank! Voor dat kolossale, om niet te 
zeggen immorele, bedrag verkocht de 
KNVB de televisierechten voor een pe
riode van zeven jaar aan de nieuwe zen
der, waarin de voetbalbond zelf par
ticipeert. Vanzelfsprekend voelt de open
bare omroep, de NOS, zich buitenspel 
gezet. 

Wij hoeven hier het proces het de Ne
derlandse sport- en televisiewereld niet te 
maken. Anderen zijn daar beter voor 
geplaatst. Maar zo'n zender - oorspron
kelijk werd daar bovenop ook nog aan 
betaaltelevisie gedacht - zou nog aan
trekkelijker ogen en sterker kunnen sco
ren wanneer hij door de deelneming aan 
de kompetitie in België onze huiskamers 
moest kunnen en mogen bereiken. Wie 

E en eigen sportzender in Nederland, het arrest-

Bosman, een Liga der Lage Landen en veel 

gekibbel op en rond de wintervelden. Er breekt een 

nieuw voetbaltijdperk aan, zoveel is duidelijk. 

• SPORT • 

zal er zich over verwonderen dat An
derlecht, Club en Standard alvast ge
wonnen zijn voor zo'n grensoverschrij
dende liga die zichzelf financieel en spor
tief laat verkopen? Ze zouden bijna gek 
moeten zijn. De bondsvoorzitter probeert 
naar aloude gewoonte mooie verhaaltjes 
te vertellen. De man wil unificeren en de 
fysieke konditie van de jeugd verbeteren 
maar het is de klubs alleen maar om de 
poen te doen. Ondanks de geldbuit voor 
het Nederlands voetbal nooit hoger was 

hebben de voorzitters van Ajax en Fey
enoord zich uitgesproken tegen de 
nieuwe sportzender omdat zij de rechten 
van hun thuiswedstrijden zelf willen be
heren. Of beter: zelf en dus zonder tus
senkomst van de KNVB voor nog méér 
geld willen verkopen. Dat en niets anders 
drijft de voetbalbonzen in binnen- en 
buitenland vandaag tot nieuwe initia
tieven. 

Flandrien 

Frank Vandenbroucke, nog altijd 
maar 21, won de Ronde van de 
Middellandse Zee en de Trofeo 
Laigueglia. Het was begrijpelijk dat 
onze wielerwereld lyrisch rea
geerde. Na Museeuw gaapte im
mers de leegte en de honger van 
onze wielerliefhebbers was groot 
geworden. Een rittenkoers win
nen scheen ondenkbaar. Vanden

goud op de fiets. Wat hij op de 
Mont Faron liet zien was klasse. 
Zijn ploegmaats, cracks als Mu
seeuw en Ballerini inbegrepen, 
geloven in hun jonge kompaan. 
Ze zouden anders nooit bereid 
zijn zelfs maarokkasioneel in zijn 
dienst te rijden. Het zou daarom 
dubbel spijtig zijn voor onze 
wielersport indien het nog maar 

broucke bewees dat het allemaal 
nog kon. Het wonderkind kreeg 
inmiddels vele namen, De gouden 
baby. Het geschenk van de hemel. 
Ons manna. 
Vandenbroucke, het was al ge
weten. Is inderdaad een groot ta
lent, er werden wel vraagtekens 
achter gezet en ook dat mocht 
niemand verwonderen. We waren 
al zo dikwijls ontgoocheld gewor
den. De opvolgers van Eddy 
Merckx werden alzo vaak aange
kondigd: Willems, Vanderaerden, 
Van Hooydonck en vermoedelijk 
vergeten we er nog een paar. 
Voorzichtigheid, om niet te zeg
gen wantrouwen, blijft dus ge
boden. Daarenboven is Vanden
broucke geen gewone. De jonge 
Waal wordt voortgedreven door 
een, naar het zeggen van zijn 
ploegleider Patrick Lefevere, grote 
geldhonger. Hij aanvaardt maar 
moeilijk dat de klim naar de top 
lang moet duren om suksesvol te 
verlopen. Hij mag geen roofbouw 
plegen op zijn jonge atletenlijf. 
Het is niet gemakkelijk hem daar
van te overtuigen. De problemen 
rond zijn knie zouden hem noch
tans wijzer moeten hebben ge
maakt. Maar Frank is eigenzinnig 
en koppig. Grote kampioenen be
zitten die karaktertrekken wel va
ker maar er zijn wel gevaren aan 
verbonden. 
Vandenbroucke is wel degelijk 

eens een keer verkeerd zou 
gaan met ,,'s lands grootste be
lofte". 
In de schaduw van Vanden
broucke onderscheidden zich ook 
Wilfried Nelissen en Tom Steels. De 
snelle Limburger rijgt in dit voor
seizoen de overwinningen aan el
kaar als paternosterbollekens. Hij 
regeert momenteel de , rn^^sa: 
spurten. Ook Tom Steels, doof'ra^' 
trick Lefevere weggehaald bij 
Vlaanderen 2002 en moeiteloos 
geïntegreerd in de grote GB-Ma-
pei-ploeg, liet grote beloften blij
ken. Hij versloeg spurtkanon Ci-
pollini op eigen grond en oogst 
alom lof voor zijn voorbeeldige 
instelling. 

Denk vooral niet dat we de we
deropstanding van ons veloke wil
len aankondigen. Dat zou veel 
meer dan voorbarig zijn. Maar 
zonder betekenis is het ook al
lemaal niet. De voorseizoenen van 
deze jaren gelijken in niets op de 
lange aanlopen uit vroegere tijden 
toen een maand lang langs de 
kusten van de Middellandse Zee 
trainingskoersen werden georga
niseerd om Milaan-San Remo en 
Parijs-Nice voor te bereiden. Van
daag is dat wel even anders en 
geschenken uitdelen behoort er 
helemaal niet meer bij. Zodat het 
minste wat we kunnen zeggen is 
dat onze renners goed aan het 
seizoen zjjn begonnen. 



saterdaq 

AHASVERUS 

„Prins Filip een dag 
op de dool", 
las Ahasverus 

Met die 14,2 miljoen fr. 
op zak? 

Maurits Coppieters meer en 
meer eminence crise 

© 

Ook een dirigent die met slaande 
deuren opstapt moet maat houden 

© 

Vervuiling: 
Sea Empressionant 

© 

Zetduivel: 
Herrie Batasuna 

© 

Als het Hnkerbeen sneller breekt dan 
het rechter moet u vooral 's morgens 
voorzichtig zijn! 

© 

Nog geen moordenaar(s) gevonden: 
Wechelderschande! 

© 

Sabena wordt nu Switch-air 

© 

Het is nu wetenschappelijk bewezen: 
oude violen spelen 't best 

© 

^ VLAAMS PLAKBOEK • 

Een Locht-Bal boven Loven 
Op 5 juni 1783 lieten de gebroeders 
Montgolfier in Annonay, in de buurt van 
Lyon, hun eerste hetelucht ballon op; 
eind augustus van datzelfde jaar deden de 
gebroeders Robert het eksperiment in 
Parijs over. Onder de kijklustigen daar 
bevond zich een edelman uit de Oos
tenrijkse Nederlanden: Louis Engelbert, 
hertog van Arenberg. 

DE BLINDE HERTOG 

Engelbert (1750-1820) was een afstam
meling van Karel van Arenberg en van 
Anne van Croy, hij was op 25-jarige 
leeftijd blind geworden bij een jacht-
ongeval, vandaar zijn bijnaam ,de blinde 
hertog'. Ondanks zijn handikap was 
Louis Engelbert een liefhebber van 
nieuwe uitvindingen en als bewoner van 
het kasteel te Heverlee nauw verbonden 
met de Leuvense universiteit waar hij zich 
herhaaldelijk als mecenas liet opmerken. 

Na zijn ervaring in Parijs spoedde de 
hertog zich naar de Leuvense school voor 
Fysica met de vraag een goedkoper en 
lichter gas dan waterstof te ontwikkelen. 
De opdracht zinde vooral Jan Pieter 
Minckelers, een uit Maastricht afkom
stige wetenschapper. De hertog gaf drie 
professoren een lijstje met 10 verlangens, 
zijn bedoeling lag onomwonden in de 
eerste vraag vervat: welke stoffen lenen 
zich het best om in weinig tijd en met 
weinig kosten een grote hoeveelheid ont
vlambare lucht te leveren? 

göÏÏI5éti#R#bES 

Na tal van mislukte eksperimenten pro
beerde Minckelers, op aanraden van kol-
lega Thysbaert, verhitting van magere 
steenkool, en dat lukte. Vier ons steen
kolen leverden hem lucht op die bij 
weging viermaal lichter bleek dan lucht in 
de atmosfeer. Met de nodige trots konden 
de profs de hertog meedelen dat het 
„steenkolengas licht genoeg is om dienst 
te doen in luchtvaartballons." 

Nu konden de eksperimenten beginnen. 
Op 9 november 1783, een maand na de 
ontdekking door Minckelers, verscheen 
in het Wekelijks Nieuws uyt Loven het 
bericht dat men „... in het kasteel van 
Sijne Hoogheyd de Hertog van Arenberg 
te Heverlee werkelijk bezig is met het 
vervaardigen van een lochtballon. Men 
weet de dag nog niet wanneer dat spec-
takel gegeven zal worden." 

Maar op donderdag 20 november was het 
zo ver, in hetzelfde weekblad (zondag 23 
november) lezen we onder Lovens-

Uteuws het verslag van deze merkwaar
dige proefvlucht. Na de middag heeft 

men op het kasteel „eenen Locht-Bal, 
inhoudende een ame van die brandach-
tige locht, wiens soorte noch nergens daer 
toe heeft gebruyckt geweest, laeten rysen: 
Dien bal, niet tegenstaende den grooten 
wind en nat weder, is met groote snelheyd 
opgegaen, volgens de directie van den 
wind obliquelyk, maer de wolken door
drongen hebbende, ?ag men hem per
pendiculair [loodrecht] rysen, tot hy buy-
ten het gesigt verdween." 

De ballon kwam.neer in Zichem, zo'n 25 
km verder, wat een sukses was. Het tuig 
was vervaardigd van goudslagersvlies, het 
buitenste vlies van de blinde darm van 
runderen, een vlies dat gebruikt werd 
door goudslagers vandaar de naam. 

NIEUWE VERLICHTING 

De proeven gebeurden letterlijk en fi
guurlijk boven het hoofd van de gewone 
man, hij uitte echter zijn gedacht in het 
Liedeken van den Ballon, een satirisch 
lied dat in de Lovenschen Spook Al

manack was verschenen. 

De uitvinding van het steenkolengas had 

ook enkele bijkomende voordelen. Zo 

was er een donkerblauwe verfstof (Prui

sisch blauw) vrijgekomen die het tot dan 
toe gebruikte runderbloed bij het verven 
van stoffen kon vervangen. Maar veel 
belangrijker was de toepassing van het gas 
als lichtbron. Een oud-student getuigde 
dat prof. Minckelers 's avonds les gaf in 
lokalen die door steenkoolgasvlammen 
verlicht werden, ook zijn eigen studeer
kamer verlichtte Minckelers zo. Later 
werd de uitvinding industrieel toegepast, 
in 1819 kregen de Nieuwstraat en het 
Muntplein in Brussel gasverlichting. 

In 1794 tijdens de slag bij Fleurus zette 
het Franse leger voor het eerst een ob
servatieballon in, dit nieuw ,wapen' zou 
bijgedragen hebben tot de Franse over
winning op de Oostenrijkers. Maar toen 
was Minckelers reeds teruggekeerd naar 
Maastricht om er een apoteek te houden, 
op 4 juli 1824 overleed hij er. 

Voor het Arenbergkasteel te Heverlee 
werden in 1948 de beelden van de blinde 
hertog en van Minckelers onthuld. In 
1983, tweehonderd jaar na zijn ontdek
king, werd Minckelers te Leuven her
dacht en verscheen een degelijke bro
chure over zijn leven en werk. 

(mvl) 

De markt van Annonay waar 
de Montgolflères in 1783 een 
eerste proef waagden. 

OPGAVE 58 

HORIZONTAAL 
4. Gedeelten van iets dat zelf 

al een gedeelte is (11) 
7, Voorraad? Ja zeker! (5-6) 
8. Heen-en-weer-schip (8) 

12. Het arriveren van de be
kende romanfiguur Joa-
chinn Stiller (5) 

13. Tuimelingen die beter af
lopen dan verwacht werd 
(10) 

15. Halsboord (3) 
16. Vlaams middaguur (4) 
17 Sprakeloos (4) 
19 In deze gemeente nabij 

Leuven vormen mannen 
van stand en aanzien de 
overgrote meerderheid! 
(6) 

20. Wandelen, maar dan wel 
opjedooiegemakje (7) 

VERTIKAAL 
1 Zij fabriceren kwinkslagen 

(13) 

2. Aanleg om kunstenaar te 
worden (13) 

3. Dit gedicht is zojuist tot 
stond gekomen (4) 

5. 't Valt maar af te wachten 
wanneer deze wapens ef-
fekt zullen hebben (10) 

6 Beweegt zich opwaarts (5) 
9. Is altijd nog beter dan nooit 

(4) 
10. Klappen die duidelijk te ho

ren zijn (7) 
11 Als je een slaginstrument 

voorziet van een hoofd
deksel, verandert het in 
een blaasinstrument (7) 

12 Sterkte (6) 
14 Zeer korte tijd (4) 
18. Derhalve (3) 

OPLOSSING OPGAVE 5> 

Horizontaal: 3. orchideeën; 
6. strijdlustig, 8 planning; 9 
dralen, 10 pion, 11. loos, 12 
stop; 15 zinnig; 16. effenen, 
17. eeuw; 18. ijveren. 

Vertikaal: 1 schijnheilige; 2. 
centraal, 5 ontspanning, 4 
druppelsgewijs, 5. nijgend; 7. 
knelpunt, 9 deining, 13 tan
dem, 14 offer 

Martin van in werd geloot 
uit de Juiste Inzending van 
oplossing 57. Hfj woont in 
de RIetiaan 8 te 8200 sint-

Michlels-Brugge en krijgt 
binnenkort zijn prijs thuis
bezorgd. 

De gele briefkaart met de op
lossing van opgave 58 ver
wachten wij ten laatste op 
maandag 11 maart a s op ons 
adres. Barrikaplein 12 te 1000 
Brussel Veel sukses' 
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CASINO 
Een nieuwe van Scorsese met een sterke Robert De Niro in een 

verhaal over het gangsterdom in Las Vegas. Eigenlijk gaat de film 

over de kleine man die zich langs het gangsterdom aanzien kan 

verschaffen. 

Casino verweeft de verhalen van Sam Rothstein (De Niro), een 

begenadigd speler die het casino onder zich krijgt, Nicky Santoro 

(Joe Pesci), de beste vriend van Sam en van Ginger McKenna 

(Sharon Stone, in een rol die haar de Oscar zou kunnen bezorgen). 

Zij trouwt Sam Voor zijn geld, maar belandt met Nicky in bed. 

Vanaf dan begint het maffiarijk barsten te vertonen. 

Knappe film! {****) 

Nieuw in de bios 

TOY STORY 
Deze grappige animatiefilm uit de Disneyfabriek heeft een ernstige 

ondergrond. Het verhaal gaat over Andy die een boel speelgoed 

heeft dat, bij afwezigheid van grote mensen, tot leven komt. Maar 

het nieuwe speelgoed dat Andy krijgt gooit roet in het eten. 

Totnogtoe was Woody, een cowboymarionet, de onbetwiste leider, 

maar wanneer Buzz Lightyear verschijnt, een galaktische su

perheld met een wapenarsenaal om u tegen te zeggen, loopt het 

mis. De animatie in Toy Story is nog nooit vertoond en alleen al de 

wonderbaarlijke speciale effekten die worden bereikt, zijn een 

bioscoopbezoek waard. (***) 

THE BROTHERS MCMULLEN 
De drie broers McMullen zijn Jack, coach van een'miversitair 

basketbalteam, Barry, schrijver verteerd door liefdesverdriet en 

Patrick, die op het punt staat te trouwen met Susan, een joods 

meisje. Barry en Patrick worden dakloos, maar de twee kunnen 

intrekken in het ouderlijk huis, dat nu bewoond wordt door Jack en 

zijn vrouw Molly. De broers bekritiseren elkaar over de wijze 

waarop ze hun vrouwen behandelen, en de gesprekken die ze 

daarover voeren zijn van de beste dialogen die ooit in Hollywood 

werden geschreven. De relatief onbekende akteurs hoeven geen 

stap opzij te zetten voorgelijk welke grote ster. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

^=^ Midnight Cowboy Armoede, kleine krimi-
naliteit, zedeloosheid en mannelijke prostitutie wor
den schaamteloos getoond in deze boeiende schets 
van de zelfkant van de Newyorkse maatschappij aan 
het einde van de jaren 60. Zat. 2 maart, VTM om 
23U.15 

^=:& Our man In... the Bronx in de eerste af
levering van een nieuwe reeks reisreportages trekt 
Clive Anderson naar de Bronx in New York City, een 
wijk waar geweld en moord tot het alledaags straat
beeld behoren. Een triest beeld. Zon. 3 maart, BBC 2 
om 22u. 

'^=# De wezen Cent had tot 1962 twee strikt 
gescheiden weeshuizen: een voor jongens (de kui-
ders) en een voor meisjes (de blauwe meisjes). 'Do-
kument' maakte een reportage waarin mannen en 
vrouwen terugblikken op hun jeugd die ze in de 
weeshuizen doorbrachten. Maan. a maart, TV 2 om 
20U.15 

Een Vlaams abonnement 
Voor het Kijk- en Luistergeld en het 
kabelabonnement krijgt de TV-kijker 
vaak meer dan 30 zenders aangeboden. 
Daaronder niet alleen de veel- of meer
bekeken Vlaamse stations, maar ook bv. 
de Turkse, Italiaanse en Spaanse omroep, 
die door het grote pubHek slechts gezien 
worden tijdens het zappen, maar waar
voor het toch betaalt. 

Om kijkers' die' slechts naar de pro
gramma's van een beperkt aantal om
roepen kijken de mogelijkheid te bieden 
de voor hen overbodige ballast - en de 
daaraan verbonden kosten - overboord te 
gooien diende Vlaams volksvertegen
woordiger Kris Van Dijck een voorstel van 
dekreet in. Een soortgelijk voorstel was 
reeds vroeger ingediend door huidig VU-
kamerlid Hugo Olaerts. 

Kris Van Dijck: „Uit sociaal oogpunt is 

het aangewezen dat kabelmaatschappijen, 

naast het abonnement met de uitgebreide 

dienstverlening, tegelijk een minimum-

pakket aanbieden. Op deze manier kan de 

gebruiker zelf kiezen voor een ruime dan 

wel beperkte toegang tot de kabel. Het 

yiaamse'abonnement zorgt ervoor dat de 

kijker of luisteraar (BRTN-radio) die 

slechts een klein pakket van de Vlaamse 

programma's verkiest, niet verplicht 

wordt om de tegenwaarde van een uit

gebreid kabelabonnement te betalen, met 

daarin stations die de betrokken abonnee 

niet interesseren." 

Als Van Dijcks voorstel aanvaard wordt, 
gaapt er evenwel nog een kloof tussen 
teorie en praktijk. Om een het huidige 
pakket terug te brengen tot een aantal 
(Vlaamse) voorkeurzenders zijn immers 
technische ingrepen nodig en zou de 
abonnee moeten beschikken over een 

Kris Van Dijck. 

soort van decoder die, in tegenstelling tot 
die van bv. Filmnet, geen stations zou 
moeten binnenlaten, maar er zou moeten 
buitenhouden. 

^^=^ Op de flets naar Hollywood Eerste deel van 
een reportage van Willy Thijssen en Robbe De Hert 
over de Nederlandse filmproduktie tussen 1958 en 
nu. Dins. 5 maart, TV 2 om 22u.50 

^ ^ True Colors Twee boezemvrienden gaan na 
hun studies hun eigen weg: James Spader gaat bij de 
rechtbank werken en John Cusack stapt in de politiek. 
Hun wegen kruisen mekaar opnieuw als ze verliefd 
worden op hetzelfde meisje. Op een interessante 
manier wordt zo het politieke en morele bankroet van 
de periode 1980-1990 geschetst. Woens. 6 maart, 
Ned. 1 om 21U.59 

*&=# Op overschot Hebben mensen zonder di
ploma nog een toekomst? Corry Hancké ging voor 
,,Panorama" praten met verantwoordelijken van suk-
sesvolle bedrijven en met mensen die opleiding 
geven om uit te zoeken of zij iedereen opnieuw aan 
een job kunnen helpen. Don. 7 maart, TV 1 om 
22U.15 

Kevin Kline en Mary 
Elizabeth 
Mastrantonio ais 
yuppie-echtpaar in 
de triller 

Consenting Adults, 
vrijdag 8 maart op 
TV 1 om 21U.55. 

Toen wij nog jonger waren was de 
avond van het Eurovisiesongfes
tival een waar feest. Wij mochten 
langer opblijven om te zien hoe de 
Vlaamse of Waalse kandidaat het er 
van af bracht. Op de skoretabel -
die bij deze gelegenheid steevast 
in de krant verscheen - vulden wij 
de punten van ons liedje in, lang 
voor de stem van Luc Appermont 
ons goedenavond wenste. Be
scheiden als we waren gaven we 
het een 10, de andere landen zou
den onze inzending immers zo 
goed vinden dat het wel 12-en 
regenen zou. leder jaar weer gin
gen wij dan ook met een rothu-
meur naar bed, kwaad om zoveel 
onrecht dat ons weer was aan
gedaan. 

Nu, zoveel jaren later, begrijpen we 
dat niet de andere jury's fout za
ten, maar deze die onze inzending 
had goedbevonden. Al is hun werk 
ongetwijfeld een hondestiel. Dat 
bleek overduidelijk uit 'De gouden 
zeemeermin', de preselektie voor 
het songfestival, waar 10, meestal 
nobele onbekenden, voor één keer 
in het middelpunt van de matige 
belangstelling kwamen te staan. 
En zelfs die ene keer was er vaak 
teveel aan. 

Vanavond gold dat in zeer hoge 
mate voor klinkende namen als 
0/73/7- 'Ik heb al eens een festival in 
Macedonië gewonnen!' - voor PC 
Brown, die in tegenstelling tot de 
gelijknamige Bobby te lang op de 
zonnebank had gelegen en voor 
het illustere duo Aperitive dat er 
zelfs in slaagde een nieuwsoortig 

Nederlands in hun lied te verwer
ken. Bij het al te noodzakelijk 
vraaggesprek had gelegenheids-
presentator Mictiel Follet, die ook 
al nattigheid voelde, dit van oor
sprong Italiaanse duo nochtans ge
vraagd of zingen in het Nederlands. 
niet moeilijk was. 'Het is een uit
daging, maar het moet kunnen!' 
had de Italiaanse deerne geant
woord. Het kon dus niet en ge
lukkig had ook de jury dat ge
hoord. 

Die jun/ bestond uit een hele rist 
bekende en minder bekende ra-

Zo laag dat Follets kollega Alexan
dra Potvin zich in een onbewaakt 
moment zelfs liet ontvallen dat 'de 
jun/leden allemaal kwaad waren 
vandaag'. Dat dat terecht was, ver
telde ze er niet bij. 

Ook uw dienaar werd met het vor
deren van het programma kwader. 
Nu beseft hij goed dat Eurosong 
een voor de openbare omroep ver
plicht nummer Is. Of zijn belas
tinggeld echter ook gebruikt moet 
worden om tientallen nitwits een 
nummer te laten opvoeren dat 
zelfs in VTM's 'Soundmixshow' 

Hoopgevend 
lage cijfers 

De gouden zeemeermin, zaterdag 2a februari 1996, BRTN 

dlostemmen die zich, Barbara Dex 
indachtig, zelf niet geroepen voel
den om deel te nemen aan dit 
hoogstaand spektakel. Ze had de 
ondankbare taak aspirant-arties-
ten de waarheid te zeggen en 
daarbij onnozelheden als 'Er moet 
nog aan gewerkt worden', 'Dit past 
niet helemaal In de festivalsfeer' 
en 'Het Is niet uw schuld, maar die 
van de komponist' te verkondi
gen. 

En ere wie ere toekomt: de jury 
deed haar werk. Bij de meest 
slechte nummers - 'minder goede' 
waren er niet bij - gaf zij kon-
sekwent hoopgevend lage cijfers. 

geen kans had gemaakt, durft hij 
te betwijfelen. Het kwaadst werd 
hij toe de afsluiter, Chrissy, die in 
1981 de al even gegeerde Bac-
carabeker in de wacht had ge
sleept, geïntroduceerd werd als 
zijnde 'op zoek naar het lied waar
mee zij zich opnieuw kan verzoe
nen met de muziek. En waarom 
het niet uitproberen op TV en voor 
een groot publiek?'. Om dat niette 
doen waren 1001 redenen. Blijk
baar is er niemand bij de BRTN 
wiens taak erin bestaat om die op 
te sommen zonder dat hij daar
voor een extra premie krijgt. 

Krilc 



Brussel 
In WIJ (22 febr. j.l.) vindt R.D. uit Wes
pelaar dat het Partijbestuur de deel
name van de VU aan de Brusselse Hoofd
stedelijke Regering dient te evalueren. 
Mogen wij vooreerst stellen dat de VU-
Brussel met een dergelijke evaluatie he
lemaal geen moeite heeft, omdat hieruit 
enkel het uitstekende werk van de Brus
selse VU-excellentle zal blijken. Overi
gens heeft Vic Anciaux een dergelijke 
evaluatie zelf aan het Partijbestuur voor
gelegd. Deze evaluatie Is Intussen ge

beurd. Als gevolg hiervan zal het Par
tijbestuur, in samenwerking met de VU-
Brussel, een aktieplan en een strategie 
voor Brussel uitwerken. 
Dat de Vlaams-Brusselse vrienden van 
R.D het werk van de VU in Brussel maar 
matig appreciëren, laten wij voor re
kening van deze vrienden Voor een 
bepaalde groep Vlamingen zijn kans
armoedebestrijding, gezondheids- en 
allochtonenbeleid immers nog steeds 
marginale bevoegdheden. Voor deze 
Vlamingen zou de VU zich in Brussel 
enkel met taal- en aanverwante pro

blemen mogen bezighouden. Gelukkig 
denkt de kiezer er anders over. De VU 
was de enige Vlaamse partij die de 
meeste stemmen behaalde voor de lijst 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
(meer dan voor de Kamer en de Senaat). 
Dit had duidelijk te maken met de waar
dering van het Brussels veld voor het 
werk van Vic Anciaux. 
Wat het aantal leden betreft, mag R.D. 
gerust zijn. De VU-Brussel bestaat niet uit 
'twee man en een paardenkop'. In het 
VU-arrondissement Brussel is het leden
aantal stabiel gebleven. Dit is beter dan 

in vele andere arrondissementen waar 
het ledenaantal achteruit ging. Wat 
vooral verheugend is, is het feit dat de 
nieuwe leden praktisch allemaal jonge 
mensen zijn. En de toekomst behoort 
toch toe aan de jeugd, of niet soms' 
Namens het Arrondissementeel bestuur 

Marie-Pauie Qulx, voorzitter 
Stef Delahnoo, Secretaris 

Mark verhasseit. Penningmeester 
Bert Aerts, Partijraadslld 

Patrick De win, 
Partyraadslld (plaatsvervanger) 

Michel Beerlandt 

Chloor 
Greenpeace en andere rnilieugroepen 
voeren nu al vele jaren strijd tegen chloor 
en vooral tegen PVC. In sommige ge
vallen was dat in het verleden terecht. 
Vandaag is de chloorchemie, door 
enorme investeringen, één van de minst 
vervuilende industrieën. Vandaar dat wij, 
werknemers uit de chloor- en PVC-in-
dustrie, zo fel reageren op de hetze die 
Greenpeace en anderen tegen chloor en 
PVC blijven voeren. 

Om enig weerwerk te geven op de mis
informatie, die door Greenpeace via In
ternet verspreid wordt, hebben we onze 
persoonlijke site op de PING-server ter 
beschikking gesteld van de Chlorofielen, 
daarin kan men een antwoord vinden op 
de vele aantijgingen die tegen chloor en 
PVC gesteld worden. Te vinden op 
http://www.ping.be/ping5859. Die infor
matie is nog niet volledig - we werken er 
hard aan - en gezien Greenpeace in
ternationaal werkt, dan ook nog met 
voorrang in het Engels opgesteld. Wat er 
reeds te zien is, biedt in elk geval al heel 
wat stof tot nadenken en zal de diskussie 
zeker meer in evenwicht brengen. In 
tegenstelling tot sommige milieufunda
mentalisten voelen wij ons niet onfeil
baar, alle wetenschappelijk verantwoorde 
kommentaar op onze Chlorofielenbladen 
is dan ook welkom. 

Ferdinand Engelbeen, 
voorzitter Chlorofielen 

Basken 
Een aantal dagen geleden stapte een in
drukwekkende betoging door Madrid om 
te protesteren tegen het ETA-geweld. 
Opvallend veel jongeren vroegen het 
einde van de terreur. 

De kop van de betoging in Madrid was 
méér dan het bekijken waard. Er liep een 
aantal politici mee die er nét schuld aan 
hebben dat ETA méént verder te moeten 
gaan met de terreur. 

Zelfs Felipe Gonzalez deed, om elek-
torale redenen, mee. Precies hij wordt 
genoemd als de „numero uno" van de 
staatsterroristen van GAL die ETA-leden 
in Frans-Baskenland ging vermoorden. 
Verder was er nog Mügica Herzog (z'n 
broer werd vorige week vermoord in San 
Sebastian). De betogende Mügica Herzog 
het als minister van Justitie de Baskische 
gevangenen verspreiden over de hele 
Spaanse staat tot in het diepe zuiden en 
zelfs tot in de Spaanse enclaves in Afrika, 
Cueta (8) en Melilla (3) of op de Ca-
narische Eilanden (17). Ats gevolg daar
van hebben familieleden twee dagen no
dig voor een gevangenisbezoek van een 
half uur (55% van de Baskische gevan
genen woont méér dan 300 km van 

• WEDERWOORD • 

Baskenland af - El Pais, 29 jan. '96). 

Iets meer naar Rechts liep: Adolfo Suarez. 

Hij was premier van de eerste „demo-

kratische" regering na Franco en hij volgt 

de Caudillo op de voet voor wat het 

aantal arrestaties betreft. 

De enige die op de juiste plaats opstapte 
was Aznar: uiterst rechts! Zijn partij 
herbergt de meeste van de nog levende 
Franco-sympatisanten. 

Tijdens de karnavaldagen begon de Bas
kische politie plots jacht te maken op een 
videokassette! Op Aswoensdag, 21 fe
bruari, werd dan Jon Idigoras meege
nomen en de dag erna ook nog (even) 
Floren Aoiz. Beide leiders van de links-
radikale Baskische „nationalistische" 
partij Herri Batasuna werden verant
woordelijk gesteld voor de „steun aan het 
terrorisme" via deze kassette. De „jonge 
Spaanses demokratie" bleek aan het wan
kelen gebracht door een videobandje (van 
een half uur) waarin o.a. Etarras werd 
opgevoerd! 

Als gevolg van deze arrestaties zal het 
eerstdaags tot nog meer straatgeweld ko
men in Euskadi. Mocht Aznar dan ook 
nog Felipe Gonzales verslaan bij de ver
kiezingen op 3 maart e.k. gaan we on
getwijfeld nog andere toestanden te zien 
(en te horen!) krijgen! De geweldspiraal 
zal dan pas écht opnieuw op gang ko
men. 

Als de volgende regering nu eens alle 
troepen van de Guardia Civil, de Na
tionale Politie, en tutti quanti naar huis 
zou halen zou ze ETA meteen de wind uit 
de zeilen halen en dat is toch de be
doeling! 

Jan Thijsen, 
Geistingen 

Euthanasie 
Euthanasie, weer de overheid die met 
wetten meent te moeten ingrijpen in een 
domein waarvan ze niets afweet, en waar 
zij zich wil opwerpen als de alleswe
tende. 

Tot hiertoe verliep alles op een natuur
lijke wijze. De plichtsgetrouwe dokter 
zorgde dat de patiënt niet nodeloos leed, 
door het toedienen van pijnstillende mid
delen. Hebben die voor effekt dat het 
leven daarmee eindigt, dan is het streven 
gerechtvaardigd om iemand géén no
deloze pijn te laten lijden. Uitzichrioze 
pijn lijden is de enige verontschuldiging 
om een leven te beëindigen. 

Er zijn ontelbare voorbeelden van men
sen die gehandikapt of met een ziekte 
leven en toch in leven blijven. De om

geving en de persoon zelf willen absoluut 
niet van vroegtijdig sterven weten, omdat 
hun leven soms geen zin lijkt te hebben. 
Dat is nu eenmaal een recht en een vrije 
keuze. Iedereen kan zich vastklampen aan 
het leven. Maar mensen kunnen zich zeer 
vlug laten gaan en verlangen naar het 
beëindigen van het leven. Dat kan zelf 
gebeuren terwijl deze mensen nog he
lemaal geen reden hebben daarvoor. Ei
genaardig genoeg klampen dezelfde men
sen zich aan het leven op het ogenblik dat 
het er voor hen werkelijk hopeloos uit
ziet. 

Regels of wetten opstellen daarvoor zijn 
volledig uit den boze, en zij kunnen zeker 
misbruikt worden. Een spuitje extta om 
te maken dat een vervelende en veel 
kostende persoon uit de weg zou geruimd 
worden. Er zijn nu wel radikale mensen 
opgedoken, met pseudo-principes van 
menselijkheid, die menen dat zij kunnen 
reglementeren of beslissen dat bepaalde 
mensen géén recht op leven hebben. Dat 
is totaal mis en ingegeven door een vorm 
van rationaliteit die ernstig doet denken 
aan nazi-principes om alle onnuttige 
mensen te likwideren. 

Het is al ernstig genoeg hoe oudere 
mensen door hun familie afgeschreven 
worden en in een rusthuis belanden. 
Psychologisch is dat voor sommigen erger 
dan moord. Jongeren vergeten uit ma
teloos en dominerend egoïsme dat zij 
grootgebracht zijn en met alle zorgen 
omgeven door hun ouders. Maar als die 
ouders behoeftig worden of hen in de weg 
lopen, worden zij naar rusthuizen ver
wezen. Daarbij en ironisch gezien ver
geten die jongeren dat zij later waar
schijnlijk hetzelfde lot zullen ondergaan. 
Wij hebben hier te maken met het fa
meuze egoïsme dat de rijke en gestres-
seerde westerse wereld heden ondergaat. 
Vroeger werden bejaarde mensen in eigen 
kring verzorgd tot het einde van hun 
leven, zoals zij dat met de jongeren ge
daan hebben. Dat de jonge ikzuchtige 
heethoofden van vandaag daar eens aan 
denken! Wat willen zij? Ook afgeschre
ven worden of een spuitje krijgen als zij 
onnuttig zijn? 

W. Degheldere, 

Brugge 

Rode Rechter 
Enkele lezers vroegen waar zij het schil
derij De Rode Rechter dat James Ensor 
schilderde n.a.v. de terechtstelling van 
Coucke en Goethals kunnen bekijken, in 
„Sacco en Vanzetti op z'n Vlaams" (WIJ, 

1 febr. j.l.) werd daarover geschreven. 
Dhr. Hostyn, konservator van het Mu
seum voor Schone Kunsten te Oostende, 
deelde de redaktie mee dat het doek zich 
in Italië in privé-bezit bevindt. 
Wij moeten deze lezers dus tevreden 
stellen met een zwart-wit afdruk, ons 
door de konservator bezorgd. 
(Red.) 

Het verschil 
In een tijdspanne van veertien dagen 
moest Jean-Luc, premier ministre, een 
van zijn kleuters, de genaamde Stefaan, 
ter hulp snellen; deze laatste kon zijn 
tafels van vermenigvuldiging niet meer 
afdreunen. Het spreekgestoelte was voor 
onze kleuter verboden terrein geworden, 
dies trok Jean-Luc zelf de barrikaden op: 
dat Jean-Luc dit deed in zijn koeter
vlaams of moet ik schrijven koeter-vloms, 
is normaal; hij kent tenslotte niets an
ders. 

Op de ttibunes van Club Brugge kan Jean-
Luc meer en beter soelaas halen: allerlei 
gekke gebaretl en zich sieren met pas
sende grimassen, wel wetende dat de 
camera van BRTN in de onmiddellijke 
nabijheid opgesteld staat om zodoende de 
lol van de Eerste Supporter voor het 
nageslacht zichtbaar te bewaren. 

Op de tribune van het Parlement moest 
uiteindelijk de macht de macht toedekken 
en daar gaat het tenslotte om: Justitie zit 
muurvast in het politiek straatje. En wan
neer krijgen we Stefaan nog eens te zien in 
bv. De Zevende Dag? 

A. Onghena, 

Brasschaat 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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W at kan ik voor U doen f Hoeveel politici 

stellen tot de dag van vandaag die vraag 

wanneer de volgende kliënt zich op hun 

dienstbetoon aanmeldt f De vraag is de toepasselijke 

titel van een boek over 

de ruimtelijke wanorde in België. 

^ UITSMIJTER • 

In Wat kan ik voor U doen? vat Knack-

joernalist Peter Renard twintig jaar aan
dacht voor dossiers over stedebouw, 
ruimtelijke ordening en teloorgang van 
natuurgebied samen. Enkele ci|fers il
lustreren een onthutsende realiteit: tus
sen 1959 en 1989 verdwenen er 300.000 
hektare landbouwgrond in België, één 
tiende van het Belgische grondgebied. 
Zelfs vanaf 1979, wanneer de gewest
plannen goedgekeurd werden, ging nog 
7.000 ha per jaar verloren. 
Nog negen van de 308 Vlaamse ge
meenten zijn niet versneden door in-
frastruktuur als autowegen, spoorwegen, 
kanalen of hoogspanningsleidingen. In 
1994 waren de Vlaamse wegen afge-
zoomd met 5.731 kilometer lintbebou
wing. 

Amper acht tot tien procent van de 
Vlaamse oppervlakte is met bossen be
dekt, een dikke 100.000 ha. Vlaanderen 
telt slechts twee bossen groter dan 800 
ha. In anderhalve eeuw daalde het aan
deel van woeste gronden en heide van 
12,1% tot 3,9% van het grondgebied. 
Van de 18.275 ha reservaatgebied op het 
gewestplan is 8% erkend als privé-na-
tuurgebied en 19% als staatsreservaat. 
Drie kwart van die gebieden heeft geen 
wettelijke bescherming. De totale op
pervlakte van natuurreservaten met een 
wettelijk statuut bedraagt amper 0,4% 
van het Vlaams grondgebied. Vergelijk 
dat met andere EU-hdstaten als Neder
land en Denemarken (4%, of tien keer 
meer), Spanje (5%) en Noorwegen 
(12%). 

ONDER HET BETON 

Tegenover de teloorgang van open ruim
ten, staat het volbouwen ervan: 2,3 mil
joen Vlaamse huizen tekenen voor 9% 
van de Vlaamse oppervlakte. Tussen '80 
en '92 groeit de bebouwde oppervlakte 
met bijna 50%. En dat blijft maar duren: 
elk )aar wordt de oppervlakte van een 
gemiddeld Vlaams dorp onder het beton 
gestort. 

Tegelijk worden de Vlaamse steden ge
teisterd door stadsvlucht. In vijftien jaar 
tijd emigreerde het ekwivalent van de 
bevolking van Dendermonde (zo'n 
45.000 mensen) uit Antwerpen. In de 
periode tussen '79 en '91 kende alleen de 
regionale stad Oostende géén negatief 
migratiesaldo. 

Het zijn enkele schokkende gegevens uit 
het boek van Peter Renard. „Ik wou een 
polemisch boek schrijven", zegt de joer-
naÜst. En daarin is hij gelukt. Want op 
enkele lichtpunten als Merelbeke na, 
waar VU-schepen Paul Martens de tech
niek van een bijzonder plan van aanleg 
(bpa) gebruikte om een groenzone te 
kreëeren, is het armoe, gesjoemel en 
gefoefel troef. 

Hoe IS dat toch mogelijk, vragen zich 
gelukkig steeds meer mensen af. Het 
antwoord dat dan gewoonlijk volgt, werd 
vorige week al op deze bladzijde weerlegd 
door Evert Lagrou: in tegenstelling tot 
wat alom gedacht wordt, is het niet de 
baksteen in de Vlaamse of Belgische 
maag. Peter Renard legt uit hoe het dan 
wel komt: 

„Er is een traditie van bouwen en privé-
eigendom. Maar de baksteen van de Bel
gen is met genetisch bepaald. De Turkse 

het wanneer er knopen moeten door
gehakt worden. Neen, er is geen trend
breuk, er is nog altijd geen ander be
leid." 

In de eerste regering Van den Brande zat 
ook de VU met minister Sauwens, be-

Een krisisplan 
voor de steden 

immigranten hier kennen bvb. ook goed 
hun weg in de administraties van ruim
telijke ordening, weten zeer goed wat 
mag en nemen zeer snel over wat niet 
mag. En de Nederlanders komen speciaal 
naar hier om te doen wat ze over de 
Moerdijk niet mogen of kunnen. Kortom, 
de gelegenheid maakt de dief. De voor
naamste oorzaak voor onze ruimtelijke 
wanorde ligt volgens mij in de abdikatie 
van de politiek op dat vlak." 

TRENDBREUK? 

Harde woorden voor politici die toch al 
decennia met gewestplannen, struktuur-
plannen, duinendekreten en landschaps
bescherming bezig zijn? Ja. Renard wordt 
nog wat explicieter: 

„Het is de politieke overheid die schuldig 
IS. De overheid heeft de privé-sektor de 
volledige vrijheid gelaten. Zij heeft er 
voor gezorgd dat de eigen administratie 
slap was, en heeft geweigerd een deftig 
beleid uit te stippelen. Ondanks het feit 
dat de politici twintig jaar lang het te
gendeel beweerden." 
De eerste Vlaamse regering Van den 
Brande kondigde een "trendbreuk" aan 
op het vlak van ruimtelijke ordening. 
Volgens Renard een mooi voorbeeld van 
de politieke lippendienst op dat vlak: 
„De verantwoordelijke minister in die 
regering, Theo Kelchtermans, heeft een 
aantal van de meest aanstootgevende 
maatregelen ingetrokken, zoals de op-
vulregel. Maar onmiddellijk werd de zaak 
opnieuw uitgesteld, wat toch tekenend is. 
Men zal eindelijk komaf maken met iets 
waar men al vijftien jaar van zegt dat het 
gedaan moet zijn, en als het er dan van 
gaat komen, stelt men het weer uit om in 
een "overgangsperiode" alsnog "sociale 
korrekties" toe te staan. Vervolgens heeft 
Kelchtermans aan het struktuurplan 
Vlaanderen gewerkt. Maar zoals wel eens 
meer gebeurt bij Kelchtermans, hapert 

voegd voor Infrastruktuur en Verkeer. 
Renard laat zich positief uit over de ex-
VU-minister: 

„Ik denk dat Sauwens binnen zijn be
voegdheden in die Vlaamse regering 
waarschijnlijk de grootste aandacht had 
voor de open ruimte. Zijn beleid inzake 
monumenten en landschappen werd 
door heel de sektor enorm gewaardeerd. 
Dat hoor je gewoon zeggen door de 
mensen die er mee bezig zijn." 
Kelchtermans zegt nu dat Sauwens zoveel 
en zo radikaal beschermd heeft, dat de 
uitvoering van die besluiten niet meer 
realistisch is. Kortom: Sauwens voerde 
een show op. 

„Maar tegenwoordig moet je al naar een 
beschermingsbesluit gaan, om nog enige 
garantie te hebben dat er open ruimten 
blijven! Dat is het funeste van ons sys
teem: een gewestplan is niet vol
doende." 

FOEFELEN 
Is België op dat vlak een uniek geval in 
Europa? 

„Ik denk dat er in België veel meer 
mogelijkheden gekreëerd werden om te 
foefelen: een volledig systeem van dienst
betoon door politici, een volledig ge
politiseerde administratie, het ontbreken 
van een sanktionenngsbeleid. En de bur
ger die graag de kortste weg neemt naar 
een vergunning." 

Hoe kan je zo'n systeem veranderen? 
„De politici hebben dit systeem gemaakt, 
zij en alleen zij kunnen het ook ver
anderen. Ik geloof dat als de burgers de 
gevolgen zien van dit dienstbetoon-be-
leid, dat zij de politici die daarvoor ver
antwoordelijk zijn, elektoraal wel zullen 
afstraffen. En als partijen, meer nog dan 
individuen, bereid zouden zijn het slechte 
dienstbetoon als kliëntelisme en lobby
isme af te schaffen, zullen zij daarvan 
vruchten plukken." 

Renard pleit voor een mentaliteitswij
ziging bij politici en kiezers. „De politiek 
zal een nieuw akkoord moeten sluiten 
met de burger, een nieuw systeem: de 
politici versterken de administratie en 
maken ze onafhankelijk, en geven de 
burger een grotere keuzevrijheid in het 
bouwen, op voorwaarde dat hij bouvrt 
waar het toegelaten is." 
Om dat af te dwingen moet de macht van 
de gemeenten ingeperkt en tegelijk uit
gebreid worden. „Op het planmatige vlak 
is het verkeerd de gemeenten de rol te 
laten blijven spelen die ze nu spelen: ze 
bekonkurreren elkaar bvb. om bedrij
venterreinen in te richten en te vullen. 
Met als resultaat dat we de rand rond de 
steden aan het volbouwen zijn, niet alleen 
met bedrijven maar ook met nieuwe 
woningen en alle andere voorzieningen 
voor de werknemers van die bedrijven. 
Die politiek is trouwens in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor de slechte 
toestand van onze steden." 
Maar de macht van de gemeente moet 
ook groter worden: „De invulling van de 
grote lijnen die door de gewestoverheid 
bepaald werden moet men zoveel mo
gelijk aan de gemeenten overlaten. Ove
rigens wordt er veel te veel betutteld en 
geregeld. Laat de mensen maar wat meer 
vrijheid over de kleur van het dak of de 
vorm van het raam dat ze in hun huis 
wensen. Die grotere vrijheid zal leiden tot 
mooie en tot lelijke architektuur, tot een 
mooie inpassing en tot lelijke inpassingen 
in de omgeving. Overdreven reglemen
teringen en verbodsbepalingen helpen 
toch niet. Beloon liever wie het goed 
doet, via een premiestelsel bvb." 
Moest Peter Renard minister van Ruim
telijke Ordening zijn, zou hij de pro
blemen van de steden als topprioriteit 
stellen. „Niet zoals nu het geval is, met 
een minister voor het Stedelijk Beleid 
waarvan we nog niks gehoord hebben. Er 
moet een groots projekt voor desteden 
komen, waarin ook het openbaar vervoer 
en de ekonomie vervat zijn, de strijd tegen 
de verkrotting, een stop op het bouwen in 
de rand, etc. Een krisisplan voor de 
steden, dat moet er komen." 

Peter Dejaegher 
os> Wat kan ik voor u doen? Ruimtelijke 

wanorde in België: een hypoteek op 

onze toekomst. Uitg. Icarus, 1995, 

200blz,495fr. 

o» Op 9 maart organiseert de VU in 

Antwerpen een studiedag over het 

grootstedelijk beleid. Meer informatie 

op onze regionale bladzijden. 

Er moet een 
groots 
projekt voor 
de steden 
komen. 

Peter Renard: 
„De 
voornaamste 
oorzaak voor 
onze 
ruimteiyke 
wanorde ligt 
Inde 
abdikatie van 
de politiek." 
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