De bom
van
Bossi
D

at was eik verschieten: „NoordItalië, Padania, onafhankelijk", riep
Lega-ieider Bossi en de hele
Italiaanse nomenklatuur slaat dubbel van
paniek. De paus en zijn bisschoppen orakelen
diezelfde dag in Como, een Lega-bastion, dat
de eenheid van Italië geen dogma is; een paar
uittredende ministers toveren een paar uur na
de verklaring van Bossi een plan voor „een
begin van fiskaal federalisme" uit hun hoed;
de eerste minister spreekt van subversie en
een vergane linkse glorie wil Bossi liever
opgesloten zien, hetgeen uiteraard de beste
manier is om van Bossi helemaal Braveheart,
een heldhaftige vrijheidsstrijder, te maken.

Waar Bossi spreekt, is teater nooit veraf.
Het dekor bouwt hij zelf. Deze keer gebruikte
hij het „parlement van Mantua", zijn privéparlement als het ware, dat hij stichtte op het
moment dat de Lega niet meer in de regering
zat. Dat is zijn „schaduwparlement", wat hij
ook laat funktioneren als een gewoon
parlement, met kommissies en maandelijkse
plenaire vergaderingen. Hoewel zijn
tegenstrevers hem graag voorstellen als een
verwaaide weggelopen Mei 68-er, een op hol
geslagen romantikus waarmee geen land te
bezeilen valt, zegt Bossi nooit wat
onvoorbereid. Hij is de berekening zelf.
Zo wist hij bijzonder goed wat hij deed
toen hij met Berlusconi en Fini scheep ging:
het was dat of voor de rest van zijn bestaan
een politiek bijrolletje spelen in zijn

et kind heeft een andere naam ge-

Hkregen want volmachten is een vies

woord, daarom heet het nu opdrachtwetten. Maar eigenlijk komt het op
hetzelfde neer
Toen eerste-minister Dehaene vorig jaar
zijn regering afblies heette het dat de
operatie nodig was om na nieuwe verkiezingen des te kordater de problemen
van begroting, Sociale Zekerheid en
werkloosheid aan te
pakken.
Dat Is nu bijna een
Jaar geleden, ondertussen gingen kostbare maanden vol
Immobilisme voorbij. Tot plots de versnelling
plankgas
werd Ingedrukt en een ontwerp-toekomstkontrakt voor werkgelegenheid
werd uitgedokterd en een begrotlngskontrole werd uitgevoerd.
Wat het eerste betreft stelt de regering
,,blj de sociale gesprekspartners voldoende gemeenschappelijke visie
vast". Begrijpt u?
Het tweede zal ,,pijnloos" uitgevoerd
worden, U begrijpt!
Mocht dit allemaal op veel geloofwaardigheid steunen dan vragen wli ons, af
waarom de eerste-mInIster aan het parlement volmachten vraagt om verder te
regeren? Want ook al heet het dit keer
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geboortestad Varese. Het risiko was enorm een koalitie met de neofascisten die hij
grondig verafschuwt! - maar hij tekende
vooraf haarfijn het plan, voerde het uit, en
won de gok: Berlusconi ligt eruit, Fini
stagneert en hij triomfeert. Dat was precies de
bedoeling.
Bossi is geen rechts konservatief figuur,
wel integendeel. Hij is een rebel, een geus,
iemand die met wellust tegen de schenen van
het establishment schopt, een opstandig en
radikaal demokraat die de arrogantie van de
centrale Romeinse regeringscenakels die
„grote sier maken op de rug van het
Noorden" hartsgrondig beu is. Nu spreekt
men van een triomferende Bossi. Niets is
minder waar: hij is de enige die ontgoocheld
is over de uitslag van de Lega, want hij was er
zeker van nog méér te halen.
Hij gebruikte gisteren even zijn privéparlement om met één zin Montecitorio (de
Kamer), het Quirinaal (presidentieel paleis) én
het Vatikaan te doen daveren: Padania libera,
het federalisme is niet meer genoeg, we willen
onafhankelijkheid. Dezelfde avond nog, toen
hij nagenoten had van de storm die hij had
veroorzaakt, zwakte hij zijn woorden al af. Hij
verklaarde voor de pers dat „hij van
separatisme spreekt omdat er in de nieuwe
regering blijkbaar niets in huis komt van het
federalisme".

geen volmachten meer maar ongevaarlijk klinkende ,,opdrachtwetten" toch
komt het op hetzelfde neer Het parlement wordt buitenspel gezet, zoveel
Is duidelijk.
Als zoethouder belooft de federale regering dat er geen belastingen zullen
komen, een belofte met een reukje aan.
Want de macedoine die ons na het
zoveelste
Hertoglnnedal
wordt
voorgeschoteld Is Inderdaad een samenraapsel
van maatregelen
dat
ons reeds jaren na mekaar wordt voorgezet.
Nieuwe inkomsten maar geen belastingen, 25 miljard besparingen maar
zonder dat we het zullen geweten hebben, 100 miljard die zullen ,.gevonden"
worden.
Wie kan het lijstje van de miljarden nog
bijhouden? Evenzo de plekken waar ze
voor het rapen liggen. Ergens lazen we:
15 miljard wordt gezocht in de Sociale
Zekerheid. Maar in welke lade, achter
welke hoek?; lazen we er niet bij. Kom
nou, dat gelooft toch geen mens
meer!
Kan dit hard gemaakt worden of moe-

De napijn moet
nog komen...

Dehaene wil opdrachtwetten.
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ten deze beloften dienen om de brave
parlementsleden van de meerderheidspartijen over de brug te halen? Om
vandaag of morgen aan meneer Dehaene en co volmacht-tot-regeren te
geven?
En voor wie niet blindelings gelooft er Is
nog altijd de hoop op ekonomische
groei die als naar oude slechte gewoonte nog maar eens een beetje rooskleuriger wordt voorgesteld. Dat doet
de score altijd wat mooie kleuren, meer
niet.
Wij begrijpen de parlementsleden van
de meerderheid. De CVFers kunnen
moeilijk hun premier en begrotingsminister desavoueren en vinden op.drachtwetten dus aanvaardbaar. De SPers zijn vergeten dat ze ooit onder- Louis
Tobback de grootste tegenstanders van
volmachten zijn geweest, aanvaarden
dat een regering onder tijdsdruk volmachten nodig heeft. Voor de PSC die
de kater van haar voorzittersverkiezingen nauwelijks heeft verwerkt is het
allemaal om het even. De PS bekomt
traag van de 1 mei-straatopstand van
haar kaders en zoekt dringend een oplossing voor het onderwijs-konflikt
waarin Laurette Onkelinx gevangen zit.
De oppositiepartijen zullen kraaien, de
ene al luidruchtiger dan de andere,
maar zullen zich moeten neerleggen bij
een makke meerderheid.
Met dit platgeslagen veld voor ogen zal

Dehaene de zaken snel afhandelen, zeer
snel zelfs. Om tijdens de vakantiemaanden de pijnlijkste pillen te draalen. En
om eind dit jaar de 3 procent-norm van
Maastricht te halen, nodig om tot de
Europese Muntunie toe te treden.
Tegen die tijd Is er beslist weer wat
anders dat de burgers bezighoudt,
moeten de kinderen weer naar school
of willen de vakbonden misschien weer
wat mee. Geruisloos zal ondertussen
een of andere rekening worden gepresenteerd. Maar pijnloos?
Dit land glijdt af naar een demokratlsch
deficit.
- De te late begrotingskontrole zonder
uitleg waarom;
- De uitschakeling van de volksvertegenwoordiging;
- Besparingsmaatregelen zonder dat Iemand juist weet waar en hoe;
- Geen of nauwelijks fatsoenlijke uitleg
aan het pariement en de publieke
opinie.
Tegen deze achtergrond Is het cynisch
om te durven zingen: ,,Mool, 't leven Is
mooi zolang er voetbal en werk In Vlaanderen zijn; zolang je zonder kommentaar kunt regeren; ondanks helikopters,
Korfoe en pijn,"
Weten deze dames en heren niet oat er
een andere liedje is met een zin die
luidt: ,,Maar de napijn moet nog komen,,," ?
Maurits van Liedekerke

Coppieters
Het is me wat met dat projekt van
Maurits Coppieters. De voorstelling
ervan, voorzien voor 9 mei, tussen
het Feest van de Arbeid en Rerum
Novarum in, werd alweer uitgesteld.
Ditmaal wegens ziekte van één van
de bezielers, SP-er Norbert De
Batselier. Als van uitstel maar geen
afstel komt!

L
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Rafaello Teti, de voormalige
Agusta-topman die vorige weel< door
Brazilië uitgeleverd werd aan het Belgisch gerecht, heeft geen precieze
herinneringen meer aan zondag 8 januari '89. Volgens twee getuigen had
Teti die dag, een maand na de ondertekening van het Agusta-l<ontrakt,
een geheim onderhoud met toenmalig
Ekonomieminister Willy Claes (SP) op
diens kabinet.

sï Voortaan moet de interne keuken van de openbare omroep intern
blijven, beval BRTN-baas De Craeve.
Met het ontslag van de 52-jarige sterreporter Reddy De Mey werd een
voorbeeld gesteld. De vliegende reporter had Vlaanderen maar niet moeten laten weten dat hij van zijn chef
een slecht rapport had gekregen.

De Raad van State krijgt een
manager. Deze zal de magistraten van
het hoogste administratieve rechtskollege ontlasten van het personeelsbeheer, de gebouwen en de informatisering. De rechters kunnen zich zo
opnieuw bezig houden met hun eigenlijke taak: recht spreken. Het voorstel kadert in een plan om de achterstand bij de Raad weg te werken.

m Het Hoog Komitee van Toezicht
verrichtte huiszoekingen bij een kabinetsmedewerker van staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
Moreels (CVP). De man, die tevens de
chef is van de plakploeg van Dehaene,
wordt ervan verdacht aan de hand van
vervalste fakturen miljoenen verduisterd te hebben op het Abos, waar hij
tot half '95 als boekhouder werkte. Hij
pleit onschuldig.

T Belgische bedrijven behoren
volgens Intrum Justitia, Europa's
grootste inkassobedrijf tot de slechtste betalers van de EU. Hoewel de
overeengekomen krediettermijn in
België 38 dagen bedraagt, betalen de
Belgische bedrijven gemiddeld pas na
59 dagen. Bovendien betaalt 40% van
de Belgische ondernemingen hun fakturen met opzet te laat. Of er regionale verschillen bestaan in België,
werd door de Financieel Ekonomische
Tijd. die het bericht bracht, niet vermeld.

'^ In Antwerpen ging het proces
Stuyck van start. De PR-man, bekend
als "mister 10%" riskeert vier jaar cel en
een fiskale boete van een half miljoen.
Naast Stuyck zitten nog 43 medebetichten uit de politiek, de media en de
bedrijfswereld in het beklaagdenbankje.
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Als nieuwe datum stelt uitgeverij
Icarus, die het boek Het Sienjaal mag
uitgeven, 30 mei voorop. Overigens
blijft het projekt-onthullingen
regenen in linkse hoek: na het
dubbelinterview Coppieters-De
Batselier in het SP-maandblad Doen,
publiceerde Nieuw Links, het blad
van "de rood-groene beweging", al
passages uit Het Sienjaal.
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Welkom

„De Fran staligen in de faciliteitengemeenten beschil<ken
over bepaalde rechten. Maar die houden, volgens mij, ook
In dat ze zich voortaan zullen moeten Inlaten met de
Vlaamse Raad. Ze zetelen trouwens in de Vlaamse Raad en
in de Brabantse provincieraad. Opgelet ik wil niet agressief
overkomen bij de Vlamingen. Trouwens, alle Vlaamse
ondernemers die in Wallonië willen investeren, zijn van
harte welkom en ze mogen de taal spreken die ze zelf
willen . " zei de minister-president van het Waals Gewest
Collignon aan Knack. Het interview werd klaarblijkelijk
afgenomen voor het arrest van het Europees Hof van
Justitie in de zaak Van Hooi bekend raakte. Bij de Vlaamse
bussenbouwer zal meer dan één wenkbrauw gefronst
worden...

^

VAN HOOL
VU-i<amerlid Geert Bourgeois neemt een
wetgevend initiatief waarmee hij een affaire Van Hoo/-bis wil vermijden. Zoals
bekend [zie WIJ nr.18) kreeg de Lierse
bussenbouwer voor het Hof van Justitie
in Straatsburg over de ganse lijn gelijk in
het geschil met de Waalse vervoersmaatschappij. Maar dit voor Van Hooi positieve vonnis kon niettemin niet verhinderen dat het bewuste kontrakt dat de
bussenbouwer aan zich voorbij zag gaan,
toch uitgevoerd werd. Van Hooi kan
alleen schadevergoeding eisen.
Geert Bourgeois wil nu dat er een verplichte wachtperiode ingelast wordt tussen de goedkeuring van een offerte voor
een overheidsopdracht enerzijds, en de
ondertekening van het kontrakt anderzijds. Dit geeft partijen die zich benadeeld
voelen de kans om een administratief kort
geding met verkorte termijnen in te spannen tegen de toewijzingsbeslissing.
De Raad van State kan vandaag niet
verhinderen dat een onregelmatig gesloten kontrakt toch wordt uitgevoerd.
De gemeenschap draait daarbij immers
tweemaal op voor de kosten. Een eerste
maal voor de vaak te dure prijs van de
onregelmatige gunning, en een tweede
maal voor de schadevergoeding van 10%
die achteraf aan de gedupeerde inschrijver wordt toegekend. Het gaat vaak zo
ver dat sommige benadeelden niet eens
een poging doen om de kontrakten te
doen schorsen. Zij azen rechtstreeks op
de tien procent schadevergoeding.
Opvallend is overigens dat de Franstalige
Kamers van de Raad van State nog nooit
een gunning inzake overheidsopdrachten
hebben geschorst. Zij aanvaarden immers
de notie "een moeilijk te herstellen nadeel" niet. Het gevolg hiervan is dat de
rechtsbescherming tegen onregelmatigheden bij overheidsopdrachten de voorbije jaren is afgenomen in plaats van
toegenomen.

WIJ brengt deze week op blz. 16 een
exklusief interview met Jef Schools, Van
Hool-woördvoerder.

TAALWETGEVING
Vorige week werd een speciale kommissievergadering van de Brusselse
hoofdstedelijke raad gewijd aan de toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken op gewestelijk en gemeentehjk vlak
en in de OCMW's. De Volksunie had het
ophefmakende VUB-onderzoek van A«;'a
Detant niet nodig om vast te stellen dat de
taalwetten, vooral op gemeentelijk vlak
en in de OCMW-ziekenhuizen, nog veel
te wensen overlaten.
De partij stak een vinger op tegen de
Franstalige Brusselse politici: zij moeten
goed beseffen dat de toepassing van de
taalwetten in Brussel onlosmakelijk verbonden is met de toepassing van de
taalwet in de federale ministeries.
Vic Anciaux en Sven Gatz verklaarden van
welke twee principes zij uitgaan: de naleving van de taalwet getuigt van respekt
voor de andere gemeenschap; en de wet
geldt onverkort voor statutaire én voor
kontraktuele personeelsleden in de Brusselse overheidsbesturen.
De VU-ers vroegen zich dan ook af hoe
men aan Franstalige zijde overtredingen
van de taalwet, tegen konstante rechtspraak van de Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht en de Raad van State in, kan
blijven goedpraten. En hoe de Franstaligen in Brussel welbewust de toezichtsprocedures kunnen blijven misbruiken
door systematisch aanwervingen en/of
benoemingen niet of te laat te melden aan
de voogdijoverheid.
„De Volksunie zal", lieten Gatz en Anciaux weten, „in de hoofdstedelijke raad
en in de regering, samen met de andere
Vlaamse koalitiepartners haar politieke
verantwoordelijkheid opnemen door in
deze zaak de Franstaligen te laten kennismaken met de grenzen van het Brussels
konsensusmodel. En de VU zal op korte

termijn de taalwetgeving zelf aanpakken
om de toepassing ervan in het voordeel
van de Vlamingen te verbeteren." De
plannen worden vandaag (donderdag)
door Sven Gatz, Geert Bourgeois en Bert
Anciaux op een perskonferentie gekonkretiseerd. Volgende week leest U er in
WIJ meer over.

BETMLBAAR
Zo om de paar maanden laat André
Leysen Vlaanderen via zijn kranten (of
wat minder vaak, via een boekje) kennis
maken met de evolutie van zijn denken
over ekonomie en samenleving. De
groot-industrieel liet alweer enkele zinnige dingen optekenen: „We moeten het
ideaal van de Franse revolutie "vrijheid,
gelijkheid, broederlijkheid" aanvullen
met "betaalbaarheid"". Want het is onetisch om welstand op te bouwen op
kosten van de volgende generatie.
Verder benadrukte Leysen dat plannen
geen banen kreëren. „Dat doen ondernemingen en ekonomische groei. Het is
de taak van de overheid daarvoor een
gunstig klimaat te scheppen."
Leysen pleitte ervoor om werklozen in te
schakelen in ziekenhuizen, of om de
achteruitgang van de infrastruktuur en de
vervuiling van de steden te stoppen.
Daarbij moeten ze niet minder verdienen
dan anderen. Leysen wil het aantal door
werklozen te presteren uren aanpassen
aan het stempelgeld dat ze ontvangen.
André Leysen is geen separatist. Hij erkent dat de moeilijkheden rond het Toekomstkontrakt een kommunautaire kant
hebben. De Walen schenken hun vertrouwen te veel aan politici die de toekomst willen veroveren met de blik gericht in de achteruitkijkspiegel, meent hij.
Maar Leysen waarschuwt: naast de moeilijkheden van het scheiden zelf, zouden de
gevolgen van een Belgische boedelscheiding zwaar wegen op de welstand, ook op
de Vlaamse welstand.

l>ehaene als
sound-mixer.
op de koop
toe regende
het op 1 mei.

Se non è vero...
Vv elzijnsminister Luc Martens heeft een nieuwe procedure
op poten gezet voor de adoptie van een buitenlands kind De
beginseltoestemming voor kandidaat-adoptie-ouders staat
daarbi) centraal. Zo'n akte moet verleend worden door Kind
en Geztn, wanneer de kandidaat-adoptanten degelijk zijn
ingelicht en geschikt werden bevonden om te adopteren. Dat
kan met eerder dan na één jaar. De akte is drie jaar geldig maar
kan slechts voor één adoptie gebruikt worden. Er wordt een
beroepsinstantie voorzien die geen banden heeft met K&G.
De federale overheid dient ervoor te zorgen dat de beginseltoestemming als rechtsprincipe wordt opgenomen in

het Burgerlijk Wetboek. Zonder beginseltoestemming is het
met meer toegelaten om te adopteren, ook met op eigen
houtje.
Eind vorig jaar kwamen buitenlandse adopties fel onder het
vuur van VU-voorzitter Bert Anciaux te liggen Hij stelde een
aantal wantoestanden aan de kaak schuldige nalatigheid,
misbruiken, afperserij, belangenvermenging. Een beetje overdreven sprak Anciaux van maffiapraktijken. Er kwam hevige
reaktie van K&G en van adoptiediensten Maar er kwamen
tevens nog andere adoptie-ouders met straffe verhalen uithuilen bij de VU-voorzitter.

Minister Martens kwam Bert Anciaux ter hulp door een
wetswijziging aan te kondigen, nog voor de zomer. Het zal
wellicht bij een beleidsbrief blijven. Maar wat de minister
bekendmaakte loopt verrassend gelijk met de voorstellen die
Anciaux formuleerde om de wantoestanden bij de buitenlandse adopties aan te pakken Niet alleen wat betreft de
beginseltoestemming, ook aangaande het adoptieverlof of de
subsidiering van de adoptiediensten.
Om alle twijfel weg te nemen vond minister Martens het
niettemin nodig om de kritiek die Anciaux op de buitenlandse
adopties had geformuleerd nog eens te weerleggen.
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OPGRIMBIE
]ohan Sauwens en Ludo Sannen trekken
samen ten strijde tegen de bouw van een
klooster op het koninklijk domein in
Opgrimbie. Volksunie en Agalev organiseren zondag een wandeling rond het
domein, de praktika leest U op onze
regionale bladzijden.
Eind '94 kreeg het Hasselts bisdom van
Limburgs CVP-minister Theo Kelchtermans een bouwvergunning om in het
natuurgebied een slotklooster te bouwen
Agalev en VU tekenden toen al protest
aan. Er moet immers meer dan 3 hektare
bos gerooid worden, waardoor een milieu-effektenrapport (MER) nodig is. Er
werd klacht ingediend tegen het ontbreken van dit MER en tegen de schending van de Europese vogelrichtlijn. Een
klacht bij de Raad van State werd intussen
al afgewezen als "met hoogdringend".
Toen Sauwens minister van Monumenten
en Landschappen was, had hij al een
poging ondernomen om het gebied een
voorlopige bescherming te geven. Een
van de eerste beleidsdaden van Kelchtermans in de nieuwe Vlaamse regering Van
den Brande II (zonder de VU), was deze
voorlopige bescherming van Opgrimbie
door Sauwens ongedaan maken.

PAS
De portefeuilles van werknemers en ambtenaren worden vanaf 1 juli van volgend
jaar weer wat dikker. Niet omdat de lonen
voor werknemers en ambtenaren de
hoogte ingaan (wat had U wel gedacht!),
maar omdat de federale regering besliste
dat elke werknemer of ambtenaar een
"sociale identiteitskaart" bij zich moet
hebben. Zo'n kaart bestaat al een jaar of
vijf in de bouwsektor. Met de veralgemeende invoering van die sociale identiteitskaart wil de regering het zwartwerk
beter bestrijden. Of dit zal lukken, is maar
de vraag. Het voorbeeld van de bouwsektor is weinig strekkend: het zwartwerk
in die sektor tiert ondanks die pasjes nog
steeds welig.
Tegelijk werden nog enkele andere maatregelen uitgevaardigd die de papieren
rompslomp voor werkgevers moeten vereenvoudigen. ZIJ moeten vanaf '98 nog
slechts aan drie formaliteiten voldoen.
Een daarvan is het verplicht bijhouden
van een aanwezigheidsregister in de privésektor.

ONDERWIJSSTAKINC
Het sociaal konflikt over de besparingen
in het Franstalig onderwijs sleept nu al
meer dan drie maanden aan. De uit-

puttingsstrijd begint invloed uit te oefenen op het federale regeringswerk (zie
Separatist worden), omdat vooral de PS
door de aanhoudende stakingsgolf voor
alle sociaal-ekonomische dossiers in de
houdgreep zit van de vakbonden.
De Franse gemeenschapsregering was begin deze week wel zmnens het been stijf te
blijven houden. Zi] werd gesteund door
de bureaus van de regeringspartijen PS en
PSC: hoeveel begrip er ook kan op-

gebracht worden voor de stakende leerkrachten, het phn-Onkelmx moet worden uitgevoerd. En als er ergens geld
gevonden wordt, zoals de "vergeten" 1,2
miljard van het Waalse en Brusselse gewest die volgens het Rekenhof bij de
Franse gemeenschap thuishoren, zal die
niet gebruikt worden voor een verzachting van de sanering van het onderwijs,
maar om het tekort in de begroting te
verminderen.
Daardoor lijkt de onderwijskrisis m Wal-

lonië op een krachtmeting uit te draaien
tussen vakbonden en gemeenschapsregering. Het feit dat de tijd voor de
leerlingen begint te dringen zou wel eens
in de kaart van de politici kunnen spelenals de staking voortduurt dreigen vele
scholieren een gans schooljaar te verhezen.
Bovendien lijkt de steun van een deel van
de ouders waarop de leerkrachten totnogtoe konden rekenen, af te nemen.

m problemen met de PS te vermijden, grijpt Dehaene
naar volmachten voor het Toekomstkontrakt, de
begroting '97 en wat retouches aan de Sociale Zekerheid.
En de frakties van de meerderheid laten begaan.

O

De budgetkontrole '96 was een eitje voor
de ploeg Dehaene De burger zal mets
voelen van de 25 miljard die nodig was om
de begroting van dit jaar binnen de krijtlijnen te houden Zo verzekerde de regenngstop De regering spaart zich voor
de begroting '97
Dan kan geregeerd worden met bijzondere machten, speciale kaderwetten, opdrachtwetten De federale regenng verkiest de laatste term, maar die dekt dezelfde inhoud als de door toenmalig oppositieleider Tobback in de jaren tachtig
verguisde volmachten Met die volmachten wil de regenng met alleen het door de
socialistische vakbondsöas/s omvergeduwde Toekomstkontrakt opnieuw op de
been helpen Zij kondigde het voorbije
weekend ook aan dat ze "ontwerpen van
opdrachtwetten" zal uitschrijven "waarin
aan het parlement gevraagd wordt de
begroting 1997 en de hervorming van de
Sociale Zekerheid vanuit de regenng te
laten uitvoeren"
In gewone taal het parlement wordt gesommeerd z'n macht over te dragen aan
de regenng Het lijdt weinig twijfel dat de
zwakke frakties van de meerderheid zonder veel morren tot zo'n vrijwillige parlementaire abdikatie zullen overgaan Wel
integendeel Mark Eyskens, toch met de
Piet Snot van de CVP en SPer Renaat
Landuyt, die zich inzake jundische deskundigheid als de Mathilde naast Vande
Lanotte beschouwt, juichten het gebruik
van volmachten haast toe
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Waarom wil de federale regenng volmachten'^ Zijn de uitdagingen dermate
gigantisch en het tijdsgebrek zo nijpend
dat het parlement buiten spel gezet moet
worden' Natuurlijk met ,,Ongewone tijden vragen nu eenmaal ongewone maatregelen", verdedigt Van Hecke de diktatuur van Dehaene Vong jaar moesten
de verkiezingen al vervroegd worden omwille van die ongewone tijden Daarna
wachtte de regering bijna een jaar, inderdaad een ongewoon lange tijd, om
"ongewone maatregelen" te treffen En
nu roept de ploeg van Dehaene tijdsnood
in

Kwatsch De oppositiepartijen en de kommentatoren legden hun vingers op de
wonde van de regerende koalitie de aanhoudende onderwijsstakingen in Wallonië
dwingen de grootste Waalse regenngspartij, de PS, tot volslagen onbeweeglijkheid op alle fronten De sociale ketel
bezuiden de taalgrens staat opoverkoken
Een onpopulair Toekomstkontrakt, bezuinigingen in de begroting '97 of welkdamge hervorming van de Sociale Zekerheid ook, de Waalse socialistische parlementsleden kunnen ze missen als kiespijn
Maar de Maastricht-phcht roept Dehaene
Omdat de regenngsleider vreest dat bij
bepaalde Waalse parlementsleden de
stoppen zullen doorslaan, wil hij de forcing voeren vanuit de regenng
Dit gaat toch wel erg ver Er wordt in
Vlaanderen door de Volksunie al jaren

gepleit voor de federalisenng van de Sociale Zekerheid Aan Waalse zijde weigert
men daarover simpelweg te spreken De
zaak mocht met eens onderzocht worden
Later werd het VU-pleidooi ook door andere Vlaamse partijen overgenomen De
Vlaamse regenng liet onder impuls van
VU-minister Sauwens baanbrekend onderzoek verrichten
De Sociale Zekerheid steeg tot nummer
één op de politieke agenda Er werd met
alleen meer over federalisenng gesproken, maar ook over hervorming en modermsenng Voor- en tegenstanders van
hervorming van (delen van) de Sociale
Zekerheid traden in Vlaanderen in diskussie Politieke partijen nepen de SZ uit
tot verkiezingstema op 21 mei De
Vlaamse Beweging hervond haar eensgezindheid achter de splitsingsgedachte
Maar mets gekort aan Waalse zijde bleef
men z'n veto uitspreken tegen welke wijziging ook
En nu zet de roomsrode meerderheid de
demokratie aan de kant in het federale
Parlement, de moeder van de Belgische
demokratie, komt geen debat over een
broodnodige hervorming van de SZ, financieel, sociaal en politiek (totnogtoe)
de voornaamste bevoegdheid van de federale overheid Omdat de Waalse socialisten zo'n openbaar debat met willen,
omdat Dehaene het nsiko met wil lopen
dat zijn regenng in zo'n debat op de bek
zou gaan
De recente beslissing om het parlement
buitenspel te zetten voor de opmaak van
de begroting '97 én de hervorming van de
Sociale Zekerheid vormt een voorlopig
hoogtepunt van een reeks gebeurtenissen die hetzelfde illustreren de Waalse
onwil en onmacht om een beleid te voeren waarmee Vlamingen en Franstaligen
de belangrijke uitdagingen van morgen
het hoofd kunnen bieden Men zou voor
minder separatist worden
Dehaene zegt als het met de Franstaligen
met op demokratische wijze kan, dan met
volmachten Neen, Jean-Luc Als het met
de Franstaligen met op demokratische
wijze kan, dan zonder Franstaligen Maar
wel op demokratische wijze
(P<U)

stof tot spreken
'Omdat we er toch zijn om elkaar te
helpen' heeft Hugo Olaerts een
wetsvoorstel ingediend dat het Vlaanderen
mogelijk moet maken zijn
vennootschapsbelasting te verlagen, een
verlaging die kadert in een Vlaams
banenplan. Probleem was dat Vlaanderen
die maatregel niet eenzijdig kon nemen,

ook niet als het bedrag waarover sprake
integraal teruggegeven werd aan de
federale staat. Het is precies daarop dat
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Olaerts' voorstel zich baseert: kortingen
op federale belastingen moeten mogelijk
zijn als de gewesten het bedrag maar
terugbetalen aan de federale overheid. Het
voorstel vormt volgens het VU-kamerlid
slechts een eerste stap in de richting van
meer financiële en fiskale bevoegdheden
van de gemeenschappen en gewesten. Of
hoe je vanuit de federale Kamer toch kan
werken voor Vlaamse banen.

•

ehaene kwam, zag, luisterde (soms) ... en trok
zich van liet Pariement niet ai te veei aan. Dat
is de indruk die achterblijft na het volgen van het
Kamerdebat over het Toekomstplan voor de
werkgelegenheid.

D

Vlaamse
volmachten
De parlementaire agenda werd dinsdag
j.l. grondig door elkaar gehaald. Dehaene
moest zijn regeringsmededeling immers
naar de namiddag doen uitstellen. Het
'njet' van het ABW-FGTB op zijn 'Toekomstkontrakt' maakte overleg binnen
zijn regering noodzakelijk, temeer daar
ook het ACV weinig entoesiast had gereageerd en uit de werkgeverskringen
uiteenlopende sinjalen konden worden
opgevangen.
In zijn korte regeringsverklarting kondigde de premier aan dat de regering
vanaf nu... gaat regeren. Als het kan
samen met de sociale partners. En als het
echt moet ook samen met het parlement.
Dit laatste echter alleen maar als het niet
te veel tijd in beslag neemt. Want dan
vraagt de premier volmachten.
Het was al laat dinsdag toen VU-fraktievoorzitster Annemie Wan de Casteele
het spreekgestoelte mocht beklimmen.
Een hele rist sprekers was haar voorafgegaan. Onder hen PW-voorzitter
Herman De Croo die door de VLDfrakties het vuur was ingejaagd. Hij kon
nu zelf maar eens uitleggen hoe het zat
met die 300.000 werklozen die hij naar
het OCMW wilde verbannen. Veel indruk maakte Decroo alleszins niet.

BELGISCH OVERLEG MISLUKT
Annemie Van de Casteele kwam tot de
vaststelling dat het sociaal overleg op

Belgisch nivo mislukt is. De regering is er
niet in geslaagd om samen met de traditionele partners een akkoord te sluiten
om de kanker van de werkloosheid aan te
pakken. Dit is niet verwonderlijk. De
bekommernis van werkgevers, werknemers en regering ligt immers helemaal
niet bij de tewerkstelling. Van de werkgevers moeten we geen echt engagement
verwachten. Daarvoor verschillen de sektoren te veel van elkaar. De vakbonden
willen én het behoud van alle mogelijk
rechten én meer werkgelegenheid. De
vakbondstop treedt daarbij op als de
verdediger van diegenen die werk hebben
en laat de werklozen in de kou staan. De
regering heeft zich enkel maar vastgebeten in de Maastrichtnormen en in het
'nietsdoen dat zich met de regelmaat van
een klok herhaalt'. Werkgelegenheid is
géén prioriteit. Altijd opnieuw worden
grootse plannen aangekondigd waarvan
uiteindelijk weinig of niets in huis komt.
De VU-politika verwonderde er zich
over dat het lot van de werklozen opnieuw in handen wordt gelegd van het
Belgisch sociaal overleg. Het zijn immers
dezelfde partners en partijen (de CVP
draagt al die jaren regeringsverantwoordelijkheid/kvc) die aan de basis liggen van
het werkloosheidsprobleem. „Jarenlang
hebben zij kortzichtig kado's uitgedeeld
en vooral het eigenbelang gediend. Nu er
niks meer te verdelen valt behalve werk-

W

in de imiloteek
Bij de bespreking van de beleidsbrief Kuituur
In het Vlaams parlement sprak Herman Lauwersovero.a. het beleid binnen de Vlaamse
biblloteken. In een recent Interview had Luc
Martens, kultuurminister, zich laten ontvallen dat biblloteken teveel 'beheerders
van bestanden' zijn. Lauwers waarschuwde
voor de enveloppefinanclering, wat Inhoudt
dat de gemeenten een vastgesteld bedrag
krijgen dat ze zelf mogen besteden. Het
systeem is, zo argumenteert het parlementslid, eigenlijk een verkapte vorm van
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besparing omdat het de mogelijkheid biedt
de middelen te bevriezen.
Eén en ander kan tot gevolg hebben dat
biblloteken opnieuw massaal beroep zullen
doen op vrijwilligers. Lauwers juicht vrijwilligerswerk toe, maar waarschuwt ervoor
dat de echt professionele taken - zoals het
samenstellen van een kollektie en het toegankelijk maken ervan - niet door hen kunnen worden uitgevoerd. Geen stap terug
dus.

Annemie Van de Casteele: 'Het toekomstkontrakt laat de werklozen
In de kou staan.'
loosheid schuiven ze de hete aardappel
naar elkaar door."

ALTERNATIEVE FINANCIERING
De VU-fraktie kan er zich in principe mee
akkoord verklaren dat er een loonnorm
wordt opgelegd. Het grote probleem zit
echter in het financieringssysteem van de
sociale zekerheid. Daar wil men niet
fundamenteel aan raken. De regering wil
de werkgeversbijdragen doen dalen tot
het nivo van de ons omringende landen.
Zij zegt echter nergens op welke wijze in
een alternatieve financiering wordt voorzien. De initiatieven die ze vooropstelt
zijn nog maar eens méér van hetzelfde:
een beetje van dit en een beetje van dat,
selektieve verlagingen in plaats van algemene maatregelen. Sommige belangrijke sektoren, zoals de bouw, worden aan
hun lot overgelaten.
Verder gelooft de VU-fraktie niet in het
gevoerde doelgroepenbeleid. Het schuift
de zwarte piet door van de ene zwakke
groep werklozen naar de andere: nu eens
worden de jongeren voorgetrokken, dan
weer de langdurig werklozen... Telkens
ten nadele van andere groepen die uit hun
job worden weggedrumd.
Ekonomische groei alleen volstaat niet
meer om arbeid te kreëren. Tijdelijk zullen er dan ook serieuze maatregelen moeten genomen worden om het bestaande
werkvolume te herverdelen. Over deeltijdse arbeid moet, volgens Van de Casteele, sektor per sektor over alle mogelijk
formules onderhandeld worden.

VLAAMSE DYNAMIEK
„Het povere resultaat van dit akkoord
staat in schril kontrast met de echte wil
die in Vlaanderen, bij alle betrokkenen,
aanwezig is om kreatief op zoek te gaan
naar mogelijkheden om de tewerkstelling
op de krikken." sprak de VU-fraktieleidster de Kamer toe. „De Vlaamse dynamiek wordt door dit akkoord echter
aan banden gelegd."
„Eens te meer moeten we vaststellen dat
er een verschillende visie op de tewerk-

stellingsproblematiek in het Noorden en
het Zuiden van dit land bestaat. Vlaanderen ziet meer in de dynamiek van zijn
ondernemingen, in de kracht van het
eigen initiatief, in de groeimogelijkheden
van onze KMO's. Wallonië blijft nog
steeds meer verwachten van steun van de
overheid en van tewerkstelling in het
overheidscirkuit."
„Ons alternatief" aldus Van de Casteele,
„is duidelijk: geeft Vlaanderen de fiskale
en fianciële instrumenten die het nodig
heeft om inzake tewerkstelling een eigen
beleid te kunnen voeren. Geef Vlaanderen een eigen systeem van sociale zekerheid waarbij ook de financiering kan
worden aangepast, zodat die niet uitsluitend op arbeid weegt."
„Breng in Vlaanderen een eigen sociaal
overleg op gang waarbij niet alleen de
klassieke sociale partners maar ook de
gezins- en seniorenbeweging en de werklozen zelf een stem hebben. Vlaanderen
moet durven het konservatieve en behoudsgezinde systeem van sociaal overleg
in te ruilen voor een veel breder gesprek.
Geef daar kreativiteit een kans waarbij
wel rekening wordt gehouden met de
maatschappelijke veranderingen, de invloed van de technologische evolutie en
de internationale verhoudingen, veranderingen in de opvattingen over het begrip arbeid,..."
Van de Casteele besloot: „Het toekomstkontrakt voor de werkgelegenheid, dat de
regering nu zelf gaat uitvoeren, heeft bij
de Volksunie een diep gevoel van teleurstelling achtergelaten. Dit plan kan
onmogelijk de werkloosheid drastisch
doen afnemen. Dit plan plaatst een rem
op de dynamiek, ondernemingszin en
solidariteit in Vlaanderen. Dit plan laat de
werklozen in de kou staan. Het resultaat
is pover, vaag en hoogst onzeker. Vlaanderen moet volmachten krijgen om met
een eigen fiskaliteit en een eigen sociale
zekerheid de strijd tegen de werkloosheid
aan te gaan."
Koen Van Caimere

T7^

lalfaans gebied (19I9-1S47)

• •

t/nistaat Tmst (1947 1954)

. I T A L I Ë

T

ot aan het einde van de tweede wereldoorlog
leefde in Slovenië een aanzienlijk aantal
Duitsers en Italianen en dit al eeuwen lang.
Na de oorlog werden de meesten van hen
uitgedreven; vooral van de Duitsers bleven er
weinig over.
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Een Sloveense toetssteen
Nu Slovenië onafhankelijk geworden is
en toenadering zoekt tot de EU, maakt
Italië toetreding afhankelijk van Slovenie's bereidheid, schadeloosstelling te betalen voor de uitgedreven (volks)Italianen. Blijkbaar is die eis met ongegrond,
want in 1995 betaalde Slovenië als voorafbetaling 20 miljoen $. Tot dan toe
kunnen we zeggen, goed gespeeld door
de Italianen. Maar die zijn met tevreden
met het verkregen resultaat. Ze willen
méér. Over bedragen kunnen wij met
meepraten, wel over metoden.

LAAGHARTIG
Volgens het Sloveense blad Vecer hebben
ze het ambt dat instaat voor de Sloveense
lagere scholen in Trieste alsook een Sloveense kindertuin daar opgeheven. Ook
zouden toelagen voor Sloveense scholen
en Sloveens kuituurwerk afgeschaft zijn.
Sloveense diploma's zouden met meer
erkend worden. De Italianen zijn na de
oorlog al zo laaghartig geweest, de uit
Sloveens Istrie verdreven Italianen bij
voorkeur in het gebied van de Sloveense
minderheid langs de grens te huisvesten.
Zodat de assimilatiedruk van Italiaans op
Sloveens nog verzwaard is. Nu gaan ze
nog een stap verder. Nochtans is het met
deze minderheid die verantwoordelijkheid draagt voor de politiek die destijds
door de kommumstische Tito-partizanen
in Joegoslavië gevoerd werd.
Dat Italië het been stijf houdt en voorwaarden stelt om Slovenië tot de EU toe
te laten, is zijn goed recht. Dat het zou
staan op het recht van hervestiging der
verdreven families, dat het een verruiming zou vragen van het reeds bestaande
minderheidsstatuut, daartegen ware niets
in te brengen.
Maar zelf onrechtvaardigheden begaan
om voorbije onrechtvaardigheden te wreken of om geld te slaan uit afdreiging, is
doorgaan op de slechte weg van het
staatsnationalisme: assimilatie van de veroverde randgebieden naar het beeld van
de heersende natie.
Het IS jammer dat het die kant op gaat.
Want het ware op zich een goede zaak,
toetreding tot de EU met alleen van
ekonomische prestaties afhankelijk te
maken maar ook van een behoorlijke
behandeling der zgn. nationale minderheden. En dus ook van schadeloosstelling
als die hoe dan ook uitgedreven zijn
geweest. Het zou hoop geven aan de
Hongaren in Slovakije, aan de spijts alles
overgebleven Duitsers in Tsjechië en Polen en aan vele anderen.
Wat meer is; ook aan zulke volksgroepen

in reeds aanvaarde EU-staten: Bretoenen,
Basken, Friezen, Frioeliers enzovoort. De
EU zou aan nieuwe lidstaten toch geen
voorwaarden kunnen stellen waaraan ze
zelf met voldoet.

OOSTENRIJK
Inmiddels bevreemdt het dat een land als
Oostenrijk met op zijn beurt Slovenië
aanmaant, een gebaar te stellen dat tenminste een verontschuldiging inhoudt
voor eigendoms- en heimatroof. In de
plaats daarvan weigert Slovenië zelfs
maar een minderheidsstatuut toe te kennen aan de kleine groep Volksduitsers die,
na een halve eeuw, eindelijk voor hun

groepsidentiteit durven uitkomen. Zulke
houding staat in schrille tegenstelling tot
het gulle statuut dat de Sloveense volksgroep in het Oostenrijkse Karintie geniet.

de kapitulatie van Duitsland blijft duren
heeft duidelijk resultaten geboekt- ook in
dit geval houden de (Oostenrijkse) Duitsers hun bek in de pluimen.
Teoretisch zou de minister van Buitenlandse Zaken van een andere EU-lidstaat,
de Belgische bijvoorbeeld, evengoed zijn
veto tegen de toetreding van Slovenië
kunnen stellen; als een beginselkwestie.
Dit zou pas van Europese aanpak en
denkwijze getuigen. Wij beseffen wel dat
dit politieke dagdromerij is. Het is nogal
altijd zo dat men de eigen kastanjes zelf
uit het vuur moet halen.

Oostenrijk waagt het blijkbaar met eens,
aan Slovenië te vragen om op de ene of
andere vnjze over de brug te komen.
Lijden de Oostenrijkers aan pleinvrees
omdat ze tijdens de oorlog deel uitmaakten van het Derde rijk en omdat dit
Rijk toen het noorden van Slovenië inpalmde.' Wel, Itahe stond aan dezelfde
kant en palmde het zuiden in! De psychopatische oorlog die een halve eeuw na

Zou er met één van de bisschoppen geweten hebben dat hun mandement van 15
mei 1966 voor dé kortsluiting van de eeuw
zou zorgen' Zeker zullen deze intelligente
mannen dat geweten hebben, vooral de
Vlamingen onder hen Maar wat ze echt
bezield heeft om ,,na rijp beraad" te beslissen dat in Leuven alles best bij het oude
bleef was voor elk zinnig mens een raadsel
Bovendien zette de gebiedende toon ex
catedra uitgesproken in alle kerken en
openbare kapellen van ons land de Vlaamse
stekels recht En gebiedend was de toon,
zoals WIJ dat toen nog van hoogwaardigheidsbekleders gewoon waren te aanvaar
den
De institutionele, de funktionele de geografische eenheid van de universiteit van
Leuven zou ongeschonden bewaard blijven,
heette het Terwijl Vlaanderen reeds in termen van een vlugge splitsing dacht
De brief van de bisschoppen, gewoonlijk tot
,,alle beminde broeders en zusters' gericht
bevatte die keer een mandement en kwam
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meer dan naar zijn gewoonte uit volle borst
„Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen' horen
zingen Zij, die zich steeds zonder morren
hadden geschikt naar wat de Kerk voor hen
had bedacht voelden aan dat er een grens
was overschreden
Diezelfde zonnige namiddag spoorde het
studentenvolk eerder dan gewoonlijk naar
Leuven Daar stroomden de studentencafés
vol en ging de tekst van het mandement van
hand tot hand en zwol de koleire Zelfs Piet
de Somer had zich onder het morrend volk
gemengd en liet zich ontvallen dat „het nu
tijd voor revolutie Is " De slogan „Suenens
of Barabas' was geboren De kardinaal zou
de komende maanden het mikpunt worden
van de strijd rond de splitsing
Nu Leo Joseph Suenens overleden is en
overal terecht geprezen wordt voor zijn
verdiensten en gaven gaan onze gedachten
naar deze momenten Velen hebben zich
het hoofd gebroken over de onhandigheid

De laatste statie
daarom des te scherper over ,,De oproep
wordt een verordening waar het gaat om
leden van het akademisch, wetenschappelijk en administratief personeel van de
beide taalstelsels" En natuurlijk kwamen
ook de studenten in beeld ,,Wat de studenten betreft, die deze schikkingen met
zouden kunnen onderschrijven zij moeten
zelf de gevolgen trekken uit de door hen
gedane keuze ' Dat was natuurlijk olie op
een vuur, dat op het einde van het akademisch jaar reeds een beetje smeulde,
maar waaraan buiten Leuven iedereen zich
volop warmde
Warm werd het helemaal toen de pastoors
op zondag 15 mei de herderlijke bnef hadden voorgelezen Het katolieke Vlaanderen
zat met open mond te luisteren Dat dit nog
kon hadden zelfs mijn godsvrezende ouders
met meer verwacht Zij hadden de voorbije
maanden hun jongste zoon met rouwband
naast zich in de kerk moeten dulden En

van de bisschoppen „die uitgroeide tot een
nationale ramp voor de kerk in Vlaanderen
De ravage was immens en voor de zoveelste
maal in de geschiedenis kwam het tussen de
kerkelijke hiërarchie en Vlaanderen tot kortsluiting De grootste misrekening van de
kerkleiding was te geloven dat de brave
Vlaamse katolieken ook deze keer zouden
plooien en knielen, zoals ze in het verleden
wel meer hadden gedaan ' Dat schreef Paul
Goossens in zijn boek „Leuven '68 of het
geloof in de hemel'
Ondertussen was ,,Leuven Vlaams'' over
heel Vlaanderen uitgewaaierd en kwamen
scholieren met goedkeunng van hun leraren
tijdens de schooluren op straat Dat was
nooit eerder vertoond in Vlaanderen
Enkele Vlaamse bisschoppen bekenden ootmoedig zich te hebben vergist Het werd
hen door het vergevingsgezinde Vlaanderen vergeven Maar wat de kardinaal later
ooit allemaal voor fraais deed, kon nooit

meer goedmaken wat op die 13de mei was
gebeurd
Kardinaal Suenens was een typische vertegenwoordiger van zijn Belgische omgeving Zijn ouders waren vanuit het Pajottenlandse St -Martens-Lennik naar Brussel
uitgeweken en verfranst Hij werd in Laken
geboren, was een knappe leerling, werd
perfekt tweetalig en uitermate Belgisch gezind, wist nauwelijks wat er in Vlaanderen
leefde Suenens paste biezonder in het
unitaire Belgische kader en was een vertrouweling van het Hof
Op de plaats waar hij het voor het zeggen
had zou hij de unitaire instellingen de KUL
UCL was er zo een, tot de laatste snik unitair
houden Ondanks de progressiviteit die hij
op de koncilies had getoond was hij in eigen
land het toonbeeld van behoudsgezindheid Dat hy na het mandement overa/oog
om enkele Vlaamse studentenleiders van de
KUL weg te sturen met het concileum
abeundi zegt genoeg hoe diep hij zich
gekwetst voelde Het heeft hem gegnefd
dat studenten, allemaal kinderen van katolieke ouders, zijn gezag en zijn waardigheid belasterden met teksten uit het
evangelie Dat hij met Barabas vergeleken
werd had zelfs kardinaal Mercier met moeten ondergaan
In De Standaard vertelt Manu Ruys dat de
kardinaal hem begin van de jaren zeventig
toevertrouwde zich i v m Leuven te hebben
vergist Waarom deze bekentenis nooit publiekelijk gebeurde, zoals mgr De Smedt wél
deed had te maken met zijn onvoorwaardelijke trouw aan het soortement België dat
onherroepelijk voorbij is
In een vraaggesprak in 1979, het jaar dat hij
als aartsbisschop aftrad, zei Suenens dat
„Leuven voor hem een kruisweg met vele
staties' IS geweest Wij kunnen het best
geloven
WIJ willen de religieuze en andere verdiensten van kardinaal Suenens ontkennen noch
minimaliseren En hem nu hij de laatste
statie bereikt heeft, de eeuwige rust gunnen waarop elk mensenkind recht heeft Het
ZIJ z o

R.Amus

(Vervolg van biz. 1)

aar aanleiding van 9 mei.
Europa-dag, schreef YUvoorzitter Bert Anciaux een open
brief aan de heren Santer en
Hansch, respektievelijk voorzitter
van de Kommissie en van het
Europees parlement.

N
e bom wan
Bossi

Hij had zich graag in de positie van de Catalaanse
leider Pujol bevonden, en de centrale regering laten dansen
op de maat van zijn muziek, maar dat is net niet gelukt.
Maar waar de cijfers in de Kamer hem net niet toelaten
scheidsrechter te zijn, zal hij het volle gewicht van zijn
positie gebruiken: de Lega is de eerste partij in NoordItalië, de bankier van Rome. En iedereen wéét dat de
volkstribuun Umberto Bossi niet alleen in staat is, maar ook
geen minuut zal aarzelen om de politieke situatie in het
honderd te doen lopen wanneer Rome halsstarrig de
centralistische toer blijft opgaan.
De linkse burgemeester van Venetië, Cacciari, heeft
dat als eerste begrepen, en Rome opgeroepen om werk te
maken van een waar federalisme. Berlusconi niet. Die
noemt Bossi Lenin, en ex-Lega man en huidig links
politikus Petrim zegt dat Bossi zichzelf beschouwt als de
man die Nostradamus al had aangeduid als de bevrijder van
Noord-Italië. De linkse krant Corriere de la Serra
publiceerde maandag op haar eerste blad een cartoon van
Bossi als dolle koe. Intussen wijst een opiniepeiling uit dat
23,2% in Noord-Italië de onafhankelijkheid een „voordelige
en realiseerbare operatie" vinden, tegenover 34,7% die dat
nog steeds onaanvaardbaar vinden en 8,1% die
onafhankelijkheid ronduit als een „ramp" (un disastro)
omschrijven.
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OPINIE

Aan de heren
Santer en Hansch
Europa betekent voor mij spontane ontmoetingen met anderen: andere taal, andere muziek, andere gebouwen, andere
gewoonten, ander eten en drinken. Wij
Vlamingen hoeven daarvoor met eens ver
te gaan: maximum honderd kilometer en
we zijn over de grens. We gingen graag op
fietstocht naar Monschau, naar Diekirch,
Givet of Maubeuge. Dan konden we een
kaartje schrijven vanuit het buitenland.
Wat ik echter niet goed kan verwerken is
dat Europa binnen afzienbare tijd langs
de zijderoute, over Mongolië tot in Vladivostock en tot vlakbij Alaska gaat reiken. Mijn natuurlijk geografisch gevoel
kan dat niet verwerken. Toch worden de
talrijke kandidaturen om toe te treden tot
de Unie algemeen als een goed teken
gezien. Liever benijd dan beklaagd, zeg
maar. ^^^ .j_,

7 FRfPmUR
Umberto Bossi
VOLMACHTEN
Wat er ook van weze: het debat is volop aan de gang,
en het zou hoogst verwonderlijk zijn mocht in de volgende
regeringsverklaring niets over decentralisering gezegd
worden. Pujol kreeg de konservatieve Spaans-nationalist
Aznar zo ver, hoe zou Bossi dat niet kunnen bekomen van
een gematigd progressief als Prodi}
En hiermee wordt het zwaartepunt van het
federalistische streven even naar het zuiden verlegd. Wat de
Volksunie in België heeft kunnen doen, zullen Pujol en
Bossi misschien in Spanje en Italië kunnen realiseren. Voor
die partijen is onafhankelijkheid op zich geen streven, maar
ook geen taboe. Ze beseffen dat hun staatsvorm in elk geval
zal moeten inpassen in een nog te realiseren Europese
(con)federatie. Pujol vrijwaarde zich al een zetel in de
Europese Ministerraad, een belangrijke stap in de richting
van het doorbreken van de uniciteit, wat wil zeggen dat
Spanje voortaan niet als één stem zal hoeven te spreken.
Bossi wil zich evenmin zomaar door Rome laten
vertegenwoordigen, net zoals Vlaanderen ook een eigen
stem wil in het Europees cenakel. De regering die deze eis
zomaar wegwuift, probeert de tijd terug te draaien bij een
klok die vooruitwil. Dat doet de mekaniek kraken. De
Vlaamse regering zonder de Volksunie zal zwijgen, omdat
ze moet dansen op de muziek van Dehaene en Tobback.
Nochtans moet Vlaanderen kunnen meepraten over zijn
toekomst, sociaal, ekonomisch en politiek. Wie met
volmachten dat debat aan het daglicht wil onttrekken,
riskeert een terugslag, net zoals in Italië. Voor ons niet
gelaten.

(>
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Wat gaan we daar echter allemaal mee
doen? Wordt dat ook een grote interne
markt? Trouwens, hoe intern is een markt
die als een zeef is voor import uit landen
waar men niet het minste benul heeft van
sociale wetten of ekologische voorschriften? Onze grijze noordzeegarnaal wordt
in Marokko gepeld en de klantenservice
van GB wordt ook ginder verwerkt.
Boeing, Swissair, Nike, Philips en ga zo
maar door zitten ook al in de zogenaamde
tijgerlanden. Liberaal Willy De Clercq
noemt dat de vooruitgang. Omdat mensen daar beter van worden? Hoe kan je
beter worden van 7fr. per uur? Ja, als je
hele gezin, kinderen incluis, honderd uur
per week werkt; maar dan leef je niet
meer. De Chinezen en de Vietnamezen
zullen ook eerst een Daens of een Anseele
moeten hebben, 100 jaar syndikale strijd
voeren om te bekomen wat onze ouders
en grootouders bevochten hebben en wat
wij nu als dolgedraaide monetaristen uit
handen aan het geven zijn.
„Wat goed is voor GM is goed voor de
USA", zei president Roosevelt ooit. Dat is
voorbij. Bedrijven leggen schitterende balansen voor en rekenen dat het volgend
jaar beter kan als er weer zoveel mensen
afvloeien. Wat goed is voor de bedrijven,
is eerst en vooral goed voor de inkomsten
van de werkgever, moet men vandaag
zeggen.
En wat doet Europa daaraan? Hoover
verhuist van Boergondië naar Schotland,
omdat het daar minder loon moet betalen. Dredging wil naar Nederland, ook
Sabena wil uitvlaggen, Renault trekt weg

uit Setubal omdat de Europese subsidies
zijn opgedroogd. Het Europarlement in
Brussel is gebouwd door Portugese bouwvakkers die 30% minder kosten dan onze
Vlaamse. Bedrijven trekken weg naar
Henegouwen omdat ze daar Europese
subsidies kunnen meepikken. En de Vredelingrichthjn - waarmee aan transnationale bedrijven informatieplicht werd
opgelegd over belangrijke beslissingen - is
nooit aanvaard. Europa staat blijkbaar
aan de gemakkelijkste kant, de kant van
de sterksten.
De interne markt ging ons miljoenen
(sic!) arbeidsplaatsen opleveren orakelde
meneer Delors. Waar blijven ze? Nu gaan
we naar de Monetaire Unie. Goed, een
studie van het Europarlement voorspelt
een grote druk op de tewerkstelling, en
het verlies op korte termijn van tienduizenden arbeidsplaatsen. Er wordt een
miljardenkampagne gefinancierd om de
Euro aan het publiek voor te stellen - de
zalige glimlach van de Finse die in Portugal met hetzelfde geld kan betalen zonder een rekensommetje te maken - maar
niemand kan echt voorspellen waar ons
dat heen zal leiden, onze schitterende
ekonomisten met hun grote teorieën ten
spijt.

DOLLE KOEIEN
Ook de landbouw, de eerste kommunautaire politiek baart gewone mensen
zorgen. Opgezet met drie doeleinden:
zelfvoorziening, gewaarborgd inkomen
voor de landbouwer, gezonde produkten.
Alle drie de doeleinden zijn uitgeschoven
op de intensieve agrobussiness die de
Unie deficitair maakt, het landbouwinkomen op de helling zet en ons langzaam
maar zeker aan het vergiftigen is. Ook de
dolle koeien zijn daar een gevolg van. De
Europese landbouwpolitiek is gemaakt
voor de grote boeren die genieten van de
miljoenensubsidies, en de kleinen moeten
eruit. Tegen het jaar 2000 zullen er nog
eens drie miljoen boeren minder zijn.
Welke visie steekt daar in godsnaam achter?
Europa zou niet ,d'un coup' gemaakt
worden, zei Schuman in zijn Verklaring,
maar langs konkrete realisaties, stappen
die nodig zijn om tot een internationale
samenleving te komen waarin alle landen
hun gading vinden. Ik wil nu niet beginnen over het geluid van de grasmaaiers, de afmetingen van de komkommers
of de vervaldag van de whisky; dat soort
verhalen over Europese bedilzucht is af-

gezaagd. Maar als ik de agenda van het
Europarlement in Straatsburg bekijk, dan
vraag ik me soms af waar die arme
Europarlementsleden zich moeten mee
bezighouden. Over belangrijke dingen
zoals werk, landbouw, vrede, daar mag
dat Parlement wel over spreken, maar
hun initiatiefrapporten of adviezen gaan
onmiddellijk het vertikaal klassement in.

VREDE BOVENAL
Als Brusselaar merk ik natuurlijk wel iets
zeer konkreets: dat zijn jullie mastodonten die in de plaats zijn gekomen van
een mooie negentiende-eeuwse wijk. Europa kan dat toch niet belichamen? Het
vertrappelen van volkswijken, zich arrogant op onze rug komen installeren en
beslissingen nemen achter ramen die geen
indiscrete blikken toelaten. Hoe jammer
dat het Hof nog maar eens de Raad heeft
gevolgd en gevonnist heeft dat verslagen
van de Raad niet in de openbaarheid
hoeven. De Raad is het parlement van
Europa, uiteindelijk maakt hij de wetten
en wij mogen van niets weten. Wat voor
een demokratie is dat?
Ondanks dit alles blijf ik een Eurofanaat.
Mijn partij, de Volksunie, is bijzonder
Europees gezind. We vragen niet meer
dan dat ons land, Vlaanderen, zou mogen
meespelen in het geheel. Vlaanderen is al
vijf eeuwen een bezet land en langzaam
worden we vrij,- en omdat we vrij worden
kunnen we ons eindelijk meer verbonden
voelen met anderen. We zouden willen
meewerken aan Europa, aan de versteviging van de vrede eerst en vooral. We
zouden willen solidair zijn met landen die
het nog moeilijker hebben dan wij. We
geloven niet dat dit kan door de totstandkoming van een vrije markt van de
Atlantische oceaan tot aan de Beringstraat. Konkurrentie en globalisering lijken ons een gevaarlijke kombinatie, en
we zouden er graag ons woordje over
meepraten.
Kortom we willen mee bouwen aan Europa omdat we geloven dat onze samenleving wat konsumptiezat is, dat ze
meer en meer kwaliteit en rust naar
waarde zal schatten, en dus een beetje
minder hebberig zal worden dan in het
verleden het geval was.
We zouden ook de pretentie van Europa
wat willen indijken, opdat het zich zou
bezighouden met het essentiële, en bijvoorbeeld de afmetingen van condooms
aan het chauvinisme van iedereen overlaten.
Ik wens jullie een goed werkjaar, veel
optimisme, inspiratie en moed om van
Europa het huis met veel kamers te maken.
Bert Anciaux,
VU-voorzitter

1 mei-viering
te Aalst
Op dinsdag 30 april, de vooravond van 1
mei, leek Aalst wel een bezette stad,
overal politieagenten en parkeerverbod
op en rond de Werf. In het vooruitzicht
van de VI. Blok-manifestatie was een
bomauto gemeld, vandaar de overdreven
politionele drukte, achteraf bleek alles
maar stemmingmakerij te zijn.
Zo'n 150 VU-ers waren opgekomen, tal
van omliggende afdelingen hadden hun
vlaggen bij. Onder de aanwezigen merkten wij algemeen VU-sekretaris Laurens
Appeltans, staatssekretaris Vic Anciaux,
de parlementsleden Van Hoorebeke,
Bourgeois, Van Dijck, het Brussels parlementslid Sven Gatz, partijraadsvoorzitter Greet Claes en tal van plaatselijke
mandatarissen.
T0EK0MST7-K0NTRAKT
Arr. voorzitter Danny Denayer verwelkomde en gaf het woord aan de sprekers.
Eerst sprak Patrick Verbestel namens
VUJO en vervolgens Jan Caudron.
Het ere-kamerlid van Aalst haakte natuurlijk in op het Toekomstkontrakt dat
op hetzelfde ogenblik in de Wetstraat
besproken werd, vandaar dat tal van
parlementsleden zich voor de viering
hadden verontschuldigd.
J. Caudron;„Het pover banenplan is het
zoveelste bewijs dat het Belgisch niveau
als platform voor sociaal overleg, volkomen achterhaald is. Het resultaat
steekt schril af tegen de dinamiek en de
kreativiteit die Vlaanderen aan de dag wil
leggen om een echt werkgelegenheidsbeleid uit te bouwen. De verlaging van de
arbeidskost, de arbeidsherverdeling en
het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid zijn maar enkele politieke speerpunten, die voor de VU de vertaling zijn
van het recht op arbeid. Een recht dat
helaas nog niet voor iedereen evenveel
waarde heeft. De niet-betaalde arbeid
wordt nog steeds ondergewaardeerd."
Caudron riep de VU-parlementsleden op
om van de financiële en morele waardering van gezinstaken, de zorg voor
ouderen en het vrijwilligerswerk een
strijdpunt te maken. Ook de hervorming
van de Sociale Zekerheid bracht hij ter
sprake.
J. Caudron;,, Enkel de splitsing van de SZ
zal leiden tot een rechtvaardige herverdeling tussen superrijken en straatarmen.
De solidariteit, waar wij Vlaams-nationalisten prat op gaan, wordt in de
toekomst een zaak die besproken moet
worden op het niveau van de deelstaten
en Europa. Maar dan wel een sociaal
Europa waar de struktuurfondsen echt
een middel zijn tot welvaartsherverdeling."

EERLIJKE SOLIDARITEIT
Caudron zei ervan te balen dat de PS
Europese steungelden misbruikt om
Vlaamse bedrijven met betere voorwaarden over de taalgrens te trekken. Want, zo
stelde hij, „eerlijke solidaritiet tussen
Vlaamse en Waalse arbeiders, bedienden
en kaders staat niet in het woordenboek
van Busquin en co."
Verwijzend naar de manifestatie van het
VI. Blok herhaalde Jan Caudron dat het
demokratisch Vlaams-nationalisme een
sociaal, open en verdraagzaam nationalisme is en dat de VU opkomt voor alle
inwoners van Vlaanderen.
J. Caudron: „1 mei is voor ons geen
selektieve manifestatie. De Vlaamse en
sociale strijd gaan hand in hand. Opkomen voor sociale rechtvaardigheid, betere sociale omstandighden, politiek medezeggenschap en Vlaamse ontvoogding
betekenen in essentie opkomen voor
mensen, en dat doen we niet op de kap
van andere mensen waarmee we samen-

leven in verscheidenheid. Een samenleven dat zich moet kenmerken door
wederzijds begrip en gedragen moet worden vanuit een positief mensbeeld."
NIET MEER ZWIJGEN
Caudron vond het ergerlijk dat „sommigen vandaag het Vlaams-nationalisme
en Daens misbruiken in een poging om de
bokshandschoen tot een sociaal simbool
te verheffen."
Tot slot riep hij op niet meer te zwijgen
wanneer „de zogenaamde socialen afspraken maken ten koste van werklozen,
ten koste van de Vlaamse SZ, ten koste
van gezonde openbare financiën." En aan
het adres van de sindikaten: „De tewerkstellings-vernietigende politiek van
de vakbonden maakt de strijd tegen de
duale samenleving tot eerste prioriteit
van de politieke agenda. Niet alleen sociaal-ekonomisch maar ook op het vlak
van kennis en informatie. Reeds ten tijde
van Adolf Daens was kennis een machtig
wapen in het bepalen van de sociale
verhoudingen. Het zal tijdens het fin-de-

De regionale vu-krant
siècle en in de volgende eeuw niet anders
zijn."
De toespraak werd op applaus onthaald,
waarna Laurens Appeltans de groet van
het VU-partijbestuur bracht. Samen met
Vic Anciaux legde de algemeen sekretaris
een bloemenkrans aan het Daensmonument neer. Daarna nodigde voorzitter
Denayer allen uit voor een bijeenkomst in
de ,Graaf van Vlaanderen' op het stationsplein,
(mvl)

Armoede
in Aalst vandaag
Kamiel Sergant, Keizer Karnaval, begon
zijn toespraal< met de motivering van zijn
sociaal engagement, de kiemen daarvan
zijn te zoeken in zijn afkomst. Kamiel is
geboren en getogen (en nog steeds
woonachtig) in Mijlbeek, dit was en is
vandaag nog steeds een kansarme buurt
op de rechteroever van de Dender. Daar
stonden tussen de 2 wereldoorlogen 148
„barakken", houten noodwoningen van
na WO I met 1 waterpomp voor 6 gezinnen en 1 toilet voor 8 gezinnen Die
barakken waren bevolkt door kroostrijke
armengezinnen. De kinderen van de,,barakken" waren de speelkameraadjes en
de klasgenoten van Kamiel. Een ruw
volkje dat vaak met jatten trachtte te
overleven.
Pittige anekdote uit de oorlogsjaren ('40'45)' wanneer er luchtalarm was en iedereen beschutting zocht in de kelders,
dan trokken de kameraadjes van Kamiel
naar het station om zich te bevoorraden
En toen zij terugkwamen met de buit
werd die gedeeld Want dat waren die van
de barakken: solidair. Het weinige wat ze
hadden werd gedeeld, ook de luizen.
Wie Kamiel dus vraagt naar het motief van

zijn sociaal engagement krijgt prompt het
antwoord: „Ik ben opgeleid aan de universiteit van Mijlbeek!".
De barakken zijn ondertussen verdwenen,
maar Mijlbeek is nog steeds de kansarmoedebuurt van Aalst. En die armoede
neemt steeds toe Groot-Aalst telt 77.000
inwoners en daarvan zijn er meer dan
5.000 arm. Het aantal OCMW-steuntrekkers is het jongste jaar met 30% gestegen.
Maar naast die gekende armoede is er de
verborgen armoede, waar Kamiel dagelijks mee gekonfronteerd wordt.
MENSEN VOOR MENSEN
Kamiel stoffeerde zijn getuigenis met enkele krasse aktuele voorbeelden.
- mensen die oude fietsbanden komen
vragen om te verbranden in hun hulskacheltje.
- een buitenslaper die 5 weken geleden
dood gevonden werd op straat.
- en dan die brief van 27 februan '96 met
een ultieme oproep aan Kamiel vanwege
een alleenstaande moeder met 1 kind
(vader onbekend) die enkel het levensminimum als inkomen heeft en daarvan
13.000 fr. huishuur moet betalen voor 2

kleine kamertjes en van wie het zieke kind
zeer dure geneesmiddelen nodig heeft.
Zonder hulp zou deze vrouw misschien de
zoveelste zelfmoord in Aalst geweest
zijn
Dit land gaat er prat op koploper te zijn
inzake sociale voorzieningen, maar duizenden glippen door de mazen van het
net. Prioritair probleem is de opvolging
van het schaarse budget. Heel wat Aalstenaars hebben de handen in mekaar
geslagen om de kansarmoede te bestrijden. Een projekt „Mensen voor mensen" werd opgezet om fondsen te verzamelen om de buurtwerking in Mijlbeek
verder en doeltreffender uit te bouwen.
Tijdens zijn toespraken in scholen, voor
serviceclubs en in zijn preken in sommige
kerken tijdens de advent, begint Kamiel
steeds met de zin. „Naastenliefde is voor
elk geloof de eerste wet." Solidariteit is
onze eerste menselijke plicht, besloot
Kamiel zijn getuigenis vooreen afgeladen
bovenzaal in de Graaf van Vlaanderen Het
vu-publiek luisterde ontroerd naar het
pakkend verhaal van die grote meneer uit
Mijlbeek.
(kvr)
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stichting Witteryclc
iauwert ir. Amaat Monthaye
Op vrijdag 10 mei a.s. om 19u.30 in de
Cotlnische Zaal van net Brugse stadhuis, wordt het juweel 1996 van de
Stichting Witteryck uitgereil<t aan de
Westvlaamse Broederband-voorzitter
Ir A. Monthaye.
Na zijn-leven-tekenend engagement in
het roemruchte Algemeen Katholiel<
Vlaams Studentenverbond (AKVS),
werd Amaat Monthaye CKortemark,
1919) aan de nauwelijks vernederlandste Gentse universiteit opgeleid

tot burgerlijk bouwkundig ingenieur
Tijdens de voor Vlaanderen biezonder
tumultueuze jaren 1930-1035 ging
student Monthaye de verantwoordelijkheden niet uit de weg en werd
onder meer voorzitter van het St.Thomasgenootschap (van pater Callewaert) en praeses van het overkoepelend Cents studentenkorps.
Na inspanningen ten dienste van de
wederopbouw (1940-1944) en na minder aangename na-oorlogse ervarin-
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zijn, ook niet dat van het Noorderkanaal.
De Vlaamse regering nam onlangs nog de
onbegrijpelijke beslissing om de expressweg Antwerpen-Knokke slechts m het
gedeelte tussen Antwerpen en Zelzate en
niet in het gedeelte tussen Zelzate en
Knokke (lees: Zeebrugge) om te bouwen

Noorderlcanaal uit
de taboesfeer halen!
Op een druk bijgewoonde studiedag te
Brugge hielden diverse deskundigen een
opgemerkt pleidooi voor dringende
maatregelen ten voordele van de binnenvaart.

Jean-Marie
Bogaert

De keersluis te Beernem moet uitgevoerd
worden zoals bij de aanbesteding voorzien, de afwatering van het Leopoldkanaal bij de monding dient verbeterd te
worden en het Noorderkanaal - de
nieuwe Lieve - is het enige volwaardige
alternatief voor een degelijke ontsluiting
van de haven van Zeebrugge via de binnenwateren.
Dat zijn enkele van de konklusies van een
studiedag die zaterdag 4 mei jl. te Brugge
werd georganiseerd op initiatief van
Vlaams volksvertegenwoordiger JeanMarie Bogaert.

BINNENVAART
HERWAARDEREN
Het werd een boeiend en bij momenten
zelfs vinnig debat dat de panelleden voerden o.l.v. moderator Patrick Parrez, )oernaüst van het Nieuwsblad. In het panel
zaten dan ook niet de eerste de beste
deskundigen: Ir. Jan Balduck, direkteur
van de Vlaamse administratie Water- en
zeewegen afdeling Bovenschelde; Filip
Martens, voorzitter Promotie Binnenvaart Vlaanderen; Chris Van Lancker van
de Bond eigen schippers; Ulrich Keppler,
docent in verkeersplanning aan de hogeschool van Diepenbeek en Fernand
Traen, voorzitter van het havenbestuur
van Zeebrugge.
In zijn inleiding zei initiatiefnemer JeanMarie Bogaert dat het zijn bedoeling was
omtrent de waterbeheersing in de Brugse
regio, maar vooral omtrent de ontsluiting
van de haven van Zeebrugge de belangstelling aan te wakkeren voor en de
diskussie op gang te trekken over de rol
die de binnenvaart hierin kan en moet
spelen.
Hierbij mag geen enkel onderwerp taboe

gen, zou ir Monthaye welhaast 35 jaar
lang instaan voor de leiding van een
studiebureau; In die hoedanigheid
werd hij o.m. betrokken bij de bouw
van de nieuwe Uzertoren. Nog afgezien van zijn inspanningen ten bate van
de Westvlaamse Broederband, is ir
Monthaye een van de drijvende krachten achter het samenbrengen van oudAKVS-ers en het vertolken van hun
immer aktuele idealen.
(vig)

UIT DE REGIO

BASEL
Over het noorderkanaal zei Van Lancker:
„Wij beseffen volkomen dat een dergelijke uitbouw milieu-technisch geen sinecure is. Wie evenwel in de mogelijkheid
was de Ri|n-Main-Donau-verbinding van
naderbij te bekijken zal vastgesteld hebben dat één en ander harmonieus verlopen is in vooroverleg met alle betrokken belangengroepen. Waarom zou
dit in Vlaanderen niet mogelijk zijn?"
Filip Martens plaatste de diskussie in een
ruimere Vlaamse kontekst. Het Vlaams
binnenvaartbeleids- en investeringenplan
moet absolute voorrang geven aan investeringen die trafiekbevorderend zijn
op korte termijn. De diskussie over een

goede waterwegontsluiting moet gedepolitiseerd worden. Via een objektieve
kosten-batenanalyse komt men al gauw
tot de konklusie dat de 6 miljard die de
Vlaamse regering wil investeren in een
zeesluis in Oostende beter besteed wordt
te Zeebrugge.
Fernand Traen, bekend pleitbezorger van
een goede ontsluiting voor Zeebrugge,
benadrukte dat elke maatregel die de
konkurrentiekracht van Zeebrugge nadelig zou beïnvloeden, volledig uit den
boze IS.

De binnenvaart moet opnieuw voorrang
krijgen op het wegverkeer. Het is een
schande dat Basel, aan de voet van de
Zwitserse Alpen voor de binnenscheep-

tot volwaardige autosnelweg. Deze vergissing moet zo snel mogelijk ongedaan
gemaakt worden.
Maar de ontsluiting van de haven van
Zeebrugge moet ook via de binnenwateren veilig gesteld worden. Eene projekt
als het Noorderkanaal dat voor 9 a 10
miljard reeds kan gerealiseerd worden,
moet opnieuw bespreekbaar gesteld worden.
Hierbij is belangrijk dat er gezocht wordt
naar een verantwoord evenwicht tussen
ekonomie en ekologie. Het huidige „eentonige" kanaallandschap zou dan vervangen worden door een gevarieerd landschap, dat extra aantrekkelijk en milieuvriendelijk zou gemaakt worden door
allerlei extra bochten en meanders aan te
leggen waar rietkragen en andere biotopen op een natuurlijke wijze zouden
kunnen ontstaan.
Ir. Jan Balduck bracht een bijzonder leerzame uiteenzetting over de diverse afwateringssystemen in de Brugse regio.
Met de wassen van 1993, 1994 en 1995
in gedachten, moet al het mogelijke gedaan worden om de verdere aangroei van
de debieten op de Leie en de Bovenschelde te beperken. Tevens moeten
maatregelen worden getroffen om nog
aanzienlijke hogere debieten af te voeren
dan nu is gekend.
Christiaan Van Lancker hield een warm
pleidooi voor een goede binnenvaartverbinding vanuit Zeebrugge naar het
Europese hinterland. De bestaande vaarwegen zi]n enorm belemmerend en ronduit ouderwets. Een aantal korte termijnmaatregelen dringt zich op: verbreding
van de vaarweg op het kanaal GentOostende zodat schepen overal kunnen
kruisen, verdieping van de vaarweg tot
minstens 2,5 meter en uitrusten van sluizen en bruggen met faxen en marifoon.
Politieke onwil is dé oorzaak van her
voortdurende uitstel van de noodzakelijke aanpassingsplannen.

•

OOST-VLAANDEREN
vr. 10 mei CENTBRUCCE: De dood

met de kogel, door voordrachtkunstenaar
Jan Verschaeren. Om 20u. In de zaal van het
dienstencentrum,
Braemkasteelstraat.
Org.: Dr Coossenaertskring i.s.m. VWCCentbrugge-Ledeberg. Info: Lieve RobertBogaert (09/231.19.41).
vr. 10 mei SINT-CILLIS/DENDER-

MONDE: Info-avond over Drugs. Om 20u. in
het Gildenhuis te Sint-Gillis. Org. VUJO-Waas
en Dender
Dl. 21 mei NIIMOVE: VVVG-NInove
bezoekt Oudenaarde. Vertrek per bus om
212U.15 op deCentrumlaan te Ninove. Met
o.m. bezoek aan stadhuis en brouwerij
Liefmans. Deelname: 625 fr, alles inbegrepen. Info en inschrijving bij bestuursleden.
DO. 23 mei SINT-AMANDSBERC:
Cespreksavond met Jan Loones over ,,De
zaak Laplasse". Om 20u. in kultuurcentrum
,,De Vlier", Begijnhof nr 15. Toegang gratis.
Org.: Goossenaertskring Sint-Amandsberg.
vr. 21 juni NliyiOVE: VVVG-Ninove
neemt deel aan Cultuurburo in de Plomblom te Ninove. info bij G. De Coster (sekretaris), 054/33.71.79.
zo. 30 Juni CENT: FW organiseert
een ,,Zingende Boot", van Gent naar SintMartens-Latem. Verzamelen om 13u.30 aan
Gordunakaai (Europahotel). Op de boot:
zang o.l.v. Gust Teugels. Terug rond 18u.
Deelname: 360 fr, -i- 12u.: 200 fr, -12j.
gratis, inschrijven vóór 15/6. Info en org.:
FW 09/223.38.83.

WEST-VLAANDEREN
Vr. 10 mei iZECEiM: Vlaams Huis,
vanaf 20u.: derde kaarting. Ook op 12/5
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse
Vrienden.

Di. 14 mei iZECElM: De Drie Gezellen, viering Moederdag. Org.: FVV-lzegem.
Di. 14 mei OOSTENDE: Rodenbachfonds Oostende bezoekt ,,lridia Thalassa
Kuurcentrum". Met rondleiding en informatie over kuren en terapieën. Deelname:
100 fr Afspraak: I3u.45 aan het Kuurcentrum, warchaustraat 37.
Di. 21 mei IZECEM: De Drie Gezellen, I5u.: E. Verkarre over ,,Cezelle zoals
hij werkelijk was en hoe hij dichtte'. Org.:
VWG-lzegem.
WO. 29 mei BRUGGE: Volksvertel
ling door Cérard Debrabandere en d'Joos
Uytendaele met humor ,,Tekeningen en
spreuken". Om 15u. in lokaal Magdalenazaal. Violierstraat 7. Samenkomst vanaf
14u. Met koffietafel. Org.: VWC-Brugge.
WO. 29 mei IZECElUi: V-Club voor
volwassenen: Maken van een lampekap.
Om 19U.30 In de Ommegangstraat 5. Info:
Ingrid werbrouck, 31.30.81. Org.: Vlanajo.
DO. 30 mei BRUGGE: Joernalist Hedwig Dacquin over ,,Anekdotes van een
Joernalist. Lang leve de gesneuvelden". Om
I5u. in De Gulden Spoor 't zand 22. Org.:
informativa.
Zo. 2 Juni iZEGEIM: Vlaams Huis
13U.30: verzamelen voor wandeling te
Houtkerque (Frans-Vlaanderen). Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
Di. 4 Juni OOSTENDE: Rodenbach
fonds Oostende bezoekt Kruidenboerderietje. Afspraak om 14u. op de parking van
meubelzaak De Olifant. Deelname 100 fr
Info en inschrijving bij bestuursleden.
Vr. 7 Juni IZEGEM: Vlaams Huls
vanaf 20u. Vierde kaarting. Ook op 9/6
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse
Vrienden.
Di. 11 Juni iZEGElM: Bezoek aan
slakkenkwekerij te Ardooie. Org.: FVV-lzegem.
Di. 18 Juni iZECEM: Dagultstap
naar Gaasbeek. Org.: VVVG-lzegem.
zo. 30 Juni iZEGEIM: Vlaams Huis,
13U.30: verzamelen voor wandeling te Kortemark. Org.: Wandetklub Vlaams Huls.

VLAAMS-BRABANT
DO. 9 mei LEUVEN: Debat over het
Coppieters-projekt. Om 20u.30 in het Auditorium MSI aan de Blijde inkomststraat 21
te Leuven. Panel: Freddy Bervoets (Agaiev),
Bert Anciaux (VU), Freddy Willockx (SP) en
Theo Rombouts (ACW). Moderatie: Jos Bouveroux (BRTN-radio). Info: Polltika, p/a Trui
Dewaele, Celdenaaksesvest 116, 3000 Leuven. Tel. 016/23.58.70, fax: 016/23.01.03.

Met "dé gids" in de hand reist a onbezorgd en goedicoop
door heel Viaanderen Vaicantieiandi Dé gids

Vlaanderen Valcantleland 9 6

ÊÊ

icost slechts 165,- fr. (verzending inbegrepen), ü vindt er fiLLE
informatie over Icorte en voordelige valcanties In eigen land!
Bellen om te bestellen: 0 9 0 0 / 2 4 0 . 9 8 (6,o5 BEF per zo/4o s«c.)
• UIT DE REGIO •

vaart beter te bereiken is dan Brugge en
Zeebrugge.
In de namiddag brachten de deelnemers
per omgebouwd binnenschip een bezoelc
aan de bouwwerf voor de Iceersluis te
Beernem. Ir. J. Balduclc verschafte ter
plaatse de nodige deskundige uitleg.
Na afloop waren alle deelnemers het
erover eens: het was een belangrijk initiatief dat boeiend en bijzonder leerzaam
was.
En nu maar hopen dat ook de Vlaamse
regering en het Vlaams Parlement van de
diverse noodwendigheden kunnen overtuigd worden.

vr. 10 mei MEISE: vanaf 20u. in de
kultuurzaal De Birre, Stationsstraat te Wolvertem: Hormonenproblematiek besproken door Jaak Vandemeulebroucke en vertegenwoordigers van minister van Landbouw, Boerenbond en Instituut Veterinaire
Keuring. Moderator: Dirk Achten (De Standaard). Inkom gratis. Org.: karel Bulsfonds
Melse-wolvertem-Oppem.
zo. 26 mei OUD-HEVERLEE: 25 jaar
VU-Oud-Heverlee. Viering In met een overzichtstentoonstelling vanaf I0u.30 met
muzikaal aperitief, vanaf I2u. grote barbecue (schaap aan 't spit, of brochette en
worst). In het Don Bosco-klooster Kaarten
(volw. 350 fr, kinderen 200 fr) bij Bert
Vanhamel (016/40.45.57) of Ciska Proost
(016/47.13.23).

LIMBURG
zo. 12 mei HASSELT: Bezoek aan de
Japanse Tuin te Hasselt om 15u. onder
deskundige leiding van een gids. Samenkomst om 14U.30 aan het zwembad. Deelname: 100 fr Inschrijven: Frank llsbroux
(011/27.35.30) t/m 1 mei. Org.: Vlaamse
Kring Hasselt/vu-Hasselt.
Zo. 12 mei MAASMECHELEN: Protestwandeling tegen de bouw van het
klooster op het koninklijk domein van Opgrimbie. Samenkomst om I4u. Parking
Rally Duiveisberg Opgrimbie. Toespraken
door o.m. Johan Sauwens en Ludo Sannen.
Info: Erik Accou (089/35.67.53). Org.: VULlmburg en Agalev-Llmburg.

ANTWERPEN
' Za. 11 mei KESSEL: DF-afdelIng

gaat op tweedaagse trip naar Zuid- (of
Frans)Vlaanderen. Info en gids: Walter Luyten.
ZO. 12 mei WILRIJK: Aperitiefkon
eert om 11u. In Kasteel Steytelinck. Met
jonge artlsten van de Vlaamse Opera. Trio
Delaunay: Fang Song, klarinet - Jéróme
Dayan, fagot en Arie van der Beek, hobo.
Org.: Coremanskring en VI. Aktle- en Kultuurgemeenschap. Na het koncert: aperitief aangeboden door dhr Hugo Schlltz.
Kaarten aan de Ingang: 150 fr
za. 18 mei EDECEM: om 20u.l5 in

Drie Eiken: kaartavond. Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE.
WO. 22 mei EDECEM: Stadwandeling ,,8 eeuwen ontucht". Samenkomst
Grote Markt Antwerpen om 19U.45. Inschrijven op voorhand (max. 20 personen!).
Org.: FW-Edegem.

Opgrimbie
Protestwandeling tegen de
bouw van het klooster op het
koninklijk domein van Opgrimbie. Samenkomst om
I 4 u . Parking Rally Duiveisberg
Opgrimbie. Toespraken door
o.m. Johan Sauwens en Ludo
Sannen. info: Erik Accou
(089/35.67.53). Org.: VU-ümburg en Agalev-Limburg.

Do. 23 mei KALMTHOUT: Met JE.
Driessens naar de tentoonstelling Paul Van
Ostaijen en Alice Nahon in het AMVC.
Daarna wandeling naar de stamkroeg van
Van Ostaijen. Vertrek met de trein om
12U.47U. In Heide. Deelname: 150 fr Inschrijven vóór 20/5. Org. en info: FWKalmthout (666.57.77).
za. 25 mei WOMMELCEM: Met de

bus naar Mariekerke om er te wandelen en
lekkere paling te eten. Vertrek om 9u.30
kerk van Wommelgem; 9u.45 Drie Eiken,
Edegel en om 10u. kontlch De Fortuin. Met
wandeling, paling smullen, boottocht op de
Schelde. Inschrijven aan 550 fr p.p. (alles
Inbegr) tot l5/5bij Ward Herbosch
(03/353.68.94). Org.: KK Jan Pulmège/Relsclub Tyrol.
zo. 26 mei AARTSELAAR: Om 15u.
wandeling met gids In aanwezigheid van
Patrick Vankrunkelsven. Om I6u.30 drink in
't Schrijverke.
Ma. 27 mei SCHOTEN: Wandeling
In Vordenstein met gids In aanwezigheid
van Johan Sauwens. Om 14u. Om 16u.
koffie en gebak In restaurant De Horst.
Deelname 150 fr Inschrijven bij bestuursleden VU-Schoten-Schllde-Wijnegem.
WO. 29 mei TURNHOUT: Jaak Vandemeulebroucke over ,,De Hormonenmaffia ". Om 20u. In De Warande. Inkom gratis.
Info: Klara Hertogs (014/41.45.79). Org.:
Vlaamse Kring Turnhout.
Vr. 31 mei LINT: Leden- en simpatlsantenfeest met aperitief goulash, kipragout en konijn. Met als gastspreker Paul
Van Crembergen. Om 20u.30 In De Witte
Merel (Congreszaal), Liersesteenweg 25.
Deelname 650 fr, Info en Inschrijven: Frank
Vercauteren (03/455.71.56). Org.: VU-Lint.
za. 1 Juni MORTSEL: Jaarlijkse kegelavond van VU-Mortsel. Om 20u. In het
Kegelhuls in de Maalderijstraat, info: Wllly
Grielen (440.23.53).
Dl. 4 Juni BERCHEM: BusultStap
naar Zuid- (of Frans-) Vlaanderen met FVVafdellng. Gids is Walter Luyten. Info: Paula
Van der Linden, Junostraat 17. Tel. en fax
(Paula): 321.73.60.
Do. 6 Juni CEEL: Debat over de
splisting van de Sociale Zekerheid, met Jef
Sleeckx (SP), Gaston Onkelinxs (PS), Peter
De Roover (VUB), Patrick Vankrunkelsven
(VU). Moderator: Bruno Huygebaert
(BRTN). Om 20u. In zaal Het wijnhuis. Stationsstraat. Org.: Vlaamse AktlegroepCeel.
zo. 30 Juni KALMTHOUT: Naar de
Zingende boot te Gent. info: FW,
03/666.57.77.

Op donderdag 2 mei verscherpte de Kamer haast unaniem het verbod op de
antipersoonsmijnen. Zowel tijdens het
debat in de kommissie als in de plenaire

|

VU spreekt mee
bij mijnenwet
vergadering speelde VU'er Karel Van
Hoorebeke een vooraanstaande rol.
Het was op vraag van Van Hoorebeke dat
de vernietiging van het aantal antipersoonsmijnen tot enkele duizenden moet
geklaard worden binnen een periode van
3 jaar.
Karel Van Hoorebeke: „Indien men het
opslaan van landmijnen wenst te verbieden is het niet meer dan vanzelfsprekend dat de bestaande voorraad binnen
een welbepaalde termijn dient weggewerkt te worden. Men kan zich terecht de
vraag stellen wat het nut is van een
voorraad als men deze voorraad, volgens
de wetgeving, toch niet mag gebruiken. Ik
kan me daarbij niet van de mdruk ontdoen
dat enige legislatieve druk op de militaire
overheid noodzakelijk is om de geest van
de mijnenwet te doen respekteren. Wie een
voorraad van 120.000 mijnen voor
„noodgevallen" wil handhaven, is principieel niet akkoord om een algeheel verbod op het gebruik van antipersoonsmijnen toe te passen. Hier kan de Volksunie niet mee akkoord gaan."
Karel Van Hoorebeke wendde zich rechtstreeks tot de PSC-minister van Landsverdediging toen hij vroeg om vooral de
geest van de mijnenwet te eerbiedigen.
Nu reeds is het duidelijk dat militaire
specialisten op zoek gaan naar andere
mechanismen die de antipersoonsmijnen
kunnen vervangen zonder dat dit onwettelijk is. Van Hoorebeke pakte uit met
een brief van de Nederlandse Defensieminister Voorhoeve aan de voorzitter

van de Tweede Kamer waarin werd gesteld dat nu reeds antitankmijnen probleemloos kunnen gebruikt worden als
antipersoonsmijnen. Antitankmijnen zijn
niet verboden. PSC-minister Poncelet
verklaarde dat het leger de geest van de
wet zal eerbiedigen.
De VU ging echter nog verder en vroeg
zich af waarom de huidige wetgeving
voorziet in een verbod van slechts 5 jaar,
eventueel te verlengen bij KB. Met het
handhaven van deze tijdslimiet houdt
men de achterdeur open om in de toekomst alsnog het gebruik van landmijnen
binnen de Belgische defensiestrategie mogelijk te maken. De VU vroeg een verbod
onbeperkt in de tijd. Helaas werd dit VUamendement verworpen.
Toch heerste na afloop van de stemming
een zekere tevredenheid. België blijft een
voortrekkersrol spelen bij het bannen van
het laffe mijnenwapen uit de wereld. Het
vergelijk dat ongeveer terzelfdertijd op de
VN-konferentie te Geneve werd bereikt
inzake een algeheel wereldlijk verbod op
het gebruik van anti-persoonsmijnen was
eerder teleurstellend. De grootmachten
en verschillende derde wereldlanden
houden vast aan het gebruik van landmijnen, weliswaar met de afspraak dat
elke mijn metaal moet bevatten zodat
mijnenvelden gemakkelijker kunnen opgeruimd worden. Een magere troost voor
de nabestaanden van de meer dan 8.000
doden en de nog eens duizenden gewonden die het verraderlijke wapen elk
jaar opnieuw maakt.
Koen T'Sijen

Karel Van
Hoorebeke

Lentefeest
Ledegem
Op zondag 21 april hield de Ledegemse
vu-afdeling een lentefeest n.a.v. haar
30-jarlg bestaan. De ruim 300 aanwezigen mochten op deze stralende
lentedag geboeid luisteren naar een
toespraak van Bert Anciaux. Ook werd
hulde gebracht aan afscheidnemend
arrondissementeel penningmeester
Georges Raes en echtgenote Cécile.
Georges was ruim 30 jaar lid van het
arrondissementsbestuur en kreeg van
de zaal een staande ovatie na een
emotionele toespraak door Erik Vandewalle. Dank aan alle aanwezigen.
(gd)

Het vierende gezelschap in de stralende lentezon.
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DEZE WEEK IN

Repressie In Kortrijk
Van het boek "Repressie- en interneringskampen in Kortrijk (1944-1947)"

in WIJ van 15 december '95. Het kan

van

opnieuw besteld worden door het stor-

Joost

Ballegeer verscheen de

tweede druk.

Knaick

veertigtal biz. bijlagen) werd besproken

HET RUANDA-PROCES
Wie was twee Jaar geleden verantv\'oordelijk voorde dood van tien
para's in Kigali? Achtergronden bij het proces.

ten van 500 fr. (450 + 70 fr. verzendingskosten)

op

rekening 460-

Dit fraai uitgegeven en geïllustreerd

0465861 -47 van Volksunie Kortrijk, Sint-

werkje (120 bladzijden waarvan een

Martens-Latemlaan 7, 8500 Kortrijk.

SPAREN VOOR W E R K ?
Is de werkgelegenheid gediend met de besparingen die België en zijn
buren doorvoeren? Commentaar bij de sociale crisis.

'HET GEEFT EEN LEKKER GEVOEL"
•

AANBEVOLEN HUIZEN

Al Pacino over zijn twee oude passies, in twee nieuwe l'ilms; acteren in
"City Hall" en resiisseren in "'Looking for Richard". In Weekend Knack.

•

SERIE "ONTDEK F R A N K R I J K "
deze week: Rhóne-Alpen
KNACK

MET WEEKEND

KNACK, TELE

KNACK

EN VACATURE, NU TE KOOP!

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

^ DEVRIESE ^
woonverlichtlng

Vlaams
Ontmoetingscentrum

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
vbaan brugge-oostkamp.
^
050 35 74 04 .^-

't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82

Advies voor uw interieur

Kostuums
naar maat

banketbakkerij
R. DE BEULE

Karel Van Den Berghe
av.BA
VLOER en MUURTEGELS

Heirbaan 53
2070 BURCHT

— \

Tel.: 03/252.70.98

f Vermees

SPECIAUTEIT

, /
-^

VAN ALLE

HERENKLEDING

-

Steenhouwersvest. 52
ANTWERPEN

Tel.: 03/231.35.83

Alle stortingen van
abonnementen en
redaktie op prk. 0000171139-31 van WIJ,
Barrikadenplein 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
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/467.26.76
Fax. 02/463.11.61

Steeds ruime kortingen
Kwallteltsprodukten
Uitstekende service
Keuze uit meer dan 600 soorten

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

GELEGENHEIDSGEBAK

t

Het e n i g e restaurant uit d e streek d a t durft zijn verse vis t e
t o n e n (zie t o o n b a n k ingang)

U bent van harte welkom bij

Brood- en

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

Brugsesteenweg 1 0 8 - 8 4 6 0 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten

Specialiteiten: VIsfondue 10 soorten
-"* '
''"^^
10 km Oostende
VIsassortiment 7 soorten
De Haan .
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft.

Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
TeL 052/41.15.73

* dranken * restaurant
* snacks
* zaal voor 50 pere

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

NV JAN BREYDEL

WIJ hebben hart en tijd voor U
Gordijnen en Overgordijen
De tieste merken, maken en plaatsen
20 jaar ervaring

• ^ D e Gulden Spoor

rechtover uitgang parking

TAVERNE-RESTAURANT

WOONIDEE
Cecile Moonen
Interieur Decoratrice

Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse r u s t d a g vrijdag tot z a t e r d a g 1 8 uur
Jaarlijks verlof d e c e m b e r
De familiezaak m e t traditie

HETSEN
Fijne midweek

ZAKENKANTOOR

supenveekend

3 Nachten

G

Luxe kamer, stilte gratis,

R

3x gastronomisch

A

half pensioen, bierdegustatie,

T

Nonnandische pannekoek

I

met koffie,

S

tevens JHietsen ter beschikking etc...
6.500 fr. per persoon

10 Km van

de laatste dag uw kamer

Brugge &

tot IS.OOu.

Oostende

'1 risv ngrf '

MARTENS-DE KEGEL
N.V.

BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

i Q901P''0
Misschien het mooiste hotel in VlSanderen
Love Arrangement 1 Nacht

Luxe kamer met dubbele
whirlpool,

N U I ^

Aperitief, Gastro-menu,

pressV

champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot 15.00u.
4.950 fr. per persoon.
Hotel De Stokerij Oudenburg
Knip me uit fles champagne

Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35
Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!!

GELDPLMTSINGEN
LENINGEN
VERZEKERINGEN

Aalst bezet door
muziek en grafiek
//'//,,

•

MUZIEK

Aan de invalswegen van Aalst valt ons
telkens het bord „denderende stad" op.
Dit is niet louter etiket of woordspeling.
Vorige week was de groep Sequentta er te
gast. Dit Amerikaanse gezelschap houdt
zich al jaren bezig met de muziek van de
Duitse abdis Hildegard von Bingen, werk
dat bijzonder goed in de lijn ligt van de
hernieuwde belangstelling voor de middeleeuwen. Honderden mensen immers
bezoeken Vézelay, verbazen zich over het
tympaan van Conques, trekken naar Santiago de Compostela op zoek naar zichzelf of de zin der dingen, rijden een eind
van de geplande weg af om een miniatuur
of een wandtapijt te bekijken of storten
zich op het werk van historici als de
Fransman Georges Duby.
ET INCARNATUS EST
Sequantia doet met sobere middelen
wonderen. Twee stemmen, viool en harp
bereiken in het programma „Oracles,
miracles" een sfeer die zowel de incarnaties van het orakel in Delphi, de
waarschuwingen van de blinde zanger
Teiresias als de Maria-mirakels uit de
Cantigas de Santa Maria oproept. Dreiging, visioen, godendeemstering, laatste
oordeel en mirakels als het verstenen van
rovers worden op suggestieve wijze getekend.
Enkele dagen later zingt Cantate Domino
Haydns Nelsonmis en Mozarts Requiem,
werken van lange adem voor een jongenskoor. De begrippen mis en requiem
hebben hier een totaal andere betekenis
dan het gewijde gregoriaans waarin wij
zijn opgegroeid. Uiteraard zitten er rehgieuze momenten in (wij denken aan het
bijzonder ingetogen „et incarnatus est"),
maar Haydn en Mozart zijn in de eerste
plaats briljante komponisten (Mozart
zelfs nog in het aanschijn van de dood) die
met fuga, contrapunt en harmonie het
oor strelen. Michael Ghijs laat zijn jongenskoor bijzonder subtiel en gevoelig
zingen. De bevlogenheid heeft met him
jeugd te maken hun homogeniteit en hun
kneedbaarheid met de geduldige hand
van hun dirigent. En de meeste solisten
zijn oud-leden van het koor, een niet
geringe verdienste. Tussen Haydn en Mozart in zingt het mannenkoor Vmko Vodopivec uit Slovenië een aantal liederen a
capella met een klankkleur die ligt tussen
de melancholie van Dvorak en de diepe
bassen uit de ortodoxe ritus.
DEMOKRATIE
Maar er is meer. Ten voordele van de
Fundatia Kronstadt, gericht op medische
hulp aan Roemenië en het stimuleren van
de verdere uitbouw van haar demokratie,
heeft tot en met 26 mei op diverse
plekken een tentoonstelling van drie
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grote heren plaats. Zo is Dali met etsen,
lito's, houtgravures en boekverluchtmgen aanwezig m het CC De Werf; Max
Ernst met 70 lito's (o.a. illustraties bij
Lewis Caroll's „Wunderhorn") in het
museum van het Oud-Hospitaal, en, Joan
Miro met 29 lito's in de Ridderzaal van
het Oud-Schepenhuis. De drie lokaties
liggen op wandelafstand van de Grote
Markt.
Zegt het vooroordeel: Dali, dat zijn brandende giraffen en horloges als weekdieren. Tot je - wij doen maar een greep voor Don Quichote staat. Vreemde kappen, weggelopen uit de Semana Santa,
angst op het gelaat van de torero, flarden
van herinneringen aan Velazquez, de molenbevechter in een grillig landschap
scheppen een andere, misschien gewonere Dali dan we gewend zijn.
De uitspraak van Max Ernst: „Mijn werk
is een geschenk voor medeplichtigen zoals de dichters en de analfabeten" klinkt
als een weg die wijst naar de onschuld van
kind en vogel, naar het beeld van de
soldaat als marionet in de grauwe oorlog.
„Morgen sind wir tot. Mausetot", lezen
we. De ondertoon van zijn vreemde colleges is cynisch, dus overgevoehg.

Joan Miro tenslotte is de meest speelse,
de meest poëtische van de drie. Vreemde
tekens zwerven door een kinderlijke
droom, vol kleur en verbeelding, maar los
van de figuratieve wereld.
DINSDAGEN
Maar er is meer. In samenwerking met
Radio 3 (BRTN) wordt elke dinsdagmiddag van mei om 12u.l5 in de Jezuïetenkerk (Pontstraat) een koncert georganiseerd.
Op dinsdagmiddag 14 mei speelt het
Beethoven Trio (John Van Laethem, klarinet; Karel Steylaerts, cello en Catherine
Mertens, piano) het Gassenhauertrio op.
11 van Beethoven. Een Gassenhauer is
een straatdeuntje. En Beethoven houdt in
het werk rekening met de zoete smaak
van de Weense salons. Volgen dan de
kreatie van „Nachtmuziek" van Koen
Dejonghe, en drie fragmenten uit „Acht
Stücke" op. 83 van Max Bruch.

Op dinsdag 21 mei brengen Frangoise
Vanhecke, sopraan, en Katrijn Friant,
piano, een ongewoon programma, in die
zin dat de gebrachte liederen en pianostukken door vrouwen werden gekomponeerd. De teksten zijn o.m. van
Frangois Villon, Paul van Ostaijen en de
omstreden Russische dichteres Marina
Tsvetajeva.

Dali: tot en
met 27 mei te
bezichtigen In
cc De werf
te Aalst.

Op dinsdag 28 mei tenslotte dirigeert
Florian Heyerick „Ex tempore" in Trois
Chansons de Charles d'Orléans van Debussy, fijnzinnige en subtiele toetsen zoals
van Monet of Renoir, Sept Chansons van
Francis Poulenc, de man in wie een monnik en een nietdeug schuilgaan. Six Chansons van Paul Hindemith op teksten van
Rilke, modern werk van de Zwitser Jean
Binet en de Gentenaar Norber Rosseau,
en de kreatie Cangao de Caminho voor
achtstemmig koor van Filip Rathé.
„Denderend Aalst"? Meer dan een
woordspeling.
(wdb)

vartina. Micha Mara
en Beatles
Je hoort nog amper volksmuziek op onze
radiozenders, en behalve BRTN-1 Radio en
Omroep Brabant In een poëtische bul ben
je als liefhebber aangewezen op de gelukkig - nog talrijke optredens die her
en der In het Vlaamse land worden Ingericht.
In de maand april konden de vele liefhebbers van Willem • Vermandere, 't
Kliekske, Kadril, de Nieuwe Snaar en de
Frivole Framboos, Musikas (uit Hongarije),
Paolo Conté en Johan Verminnen genieten van hun favorieten op minl-toer.
De maand mei kondigt zich nog beter aan.
De finse melsjesgroep Vartina Is voor vier
dagen In ons land. Woensdag 8 mei waren
ze In Antwerpen , vandaag 9 mei In het
Brusselse Lunateater, vrijdag 10 mei In de
Stadshallen op de marktte Brugge (inkom
450 fr.) en zaterdag 11 mei ronden ze af
om 20u. In het Kultureel Centrum Casino
aan het Kioskplein 25 te Beringen,
MIcha Mara en haar Ierse vrienden hebben
Vlaanderen met de plaat „No way back"
(uit bij Indisc) blijkbaar overtuigd, en zetten hun reeks optredens verder met
maandag 13 mei om 20u.30 In de ABBellevueclub, aan de Inkom van de brouwerij naast het kanaal te Brussel. Re-

serveren (02/201,59 59) is sterk aan te
raden
BEATLES
Bij EMI verscheen een tweede dubbelplaat
In de Anthologiereeks en na herhaalde
beluistering hebben wij het gevoel dat
deze opnamen de vorige veruit overtreffen. De eerste straalplaat zet in met de
singel ,,Real love", die wellicht niet zo
hoog zal klimmen als vorig nummer, maar
dan weer gevoeliger overkomt, In ,,Yes It
Is" en volgende nummers hoor je John
Lennon op zijn best- omlijst door enkele
gitaren en de stemmen van Paul en RIngo
tijdens een demo-opname in de studio.
Waarbij ze In o,m het rockende ,,l'm
down" maar ook (tweemaal) „Yesterday"
en andere juweeltjes nog eens bewijzen
wat ze, zonder veel studiotruukjes, in huis
hebben. Puur natuur dus, en het kommentaar tussendoor en onafgewerkte
teksten maken het des te boelender. Het
voor krijsend publiek uitgevoerde ,,l feel
fine" en ,,Ticket to ride" bevestigen hun
talent als uitvoerders, het publiek gaat
plat voor alweer Yesterday en Help uit de
gelijknamige film. Het klinkt alsofje er bij
was.

The Fab Four

Zeer mooi blijft George Harrlsson's gitaar
In ,,Norwegian Wood", Net als op de
tweede plaat ook enkele vrijwel onbekende liedjes die zondermeer een ontdekking waard zijn
Het tweede schijfje geeft een overzicht
van de jaren '67 tot 1970, van Strawberry
Fields af, met veel aandacht vor de Sergeant Peppers-periode, In de hoes een
kleurrijk boekje (48 biz,) met prachtfoto's
van de Beatles, omlijst door interessante
gegevens omtrent de opnamen. Voor
veertigers en meer een aanrader, en voor
anderen een prachtkans tot ontdekken,
Serglus
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e tentoonstelling in Deinze biedt de gelegenheid
kennis te maken met een Vlaamse en NederDuitse kunstenaarskolonie. Beide ontstonden
ongeveer een eeuw geleden en zijn niet in de
vergetelheid geraakt. In een eerste bijdrage werd de
stichting en het werk van de kolonie Worpswede
belicht. Vandaag staan we stil bij twee voortrekkers.

D
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Paula Modersohn-Becker
langrijkste plastische kunstenaar van
Worpswede geworden.

TE ENG

Paula
ModersohnBecker, Buste
van een
naakte vrouw
(omstreeks
1900).

Paula Modersohn-Becker behoorde niet
tot de stichters van de groep van Worpswede, ze was ook niet vertegenwoordigd
op de „doorbraak"-tentoonstelling in
München in 1895 en ze kreeg evenmin
een plaats in Rilkes monografie Worpswede. Ondanks haar korte en moeizame
kunstenaarsloopbaan ("1876 en in 1907
overleden in Worpswede) is zij de be-

Afkomstig uit een kunstminnend maar
veramd gezin, wist ze van in haar vroege
jeugd dat ze kunstenares zou worden. Om
haar artistieke aspiraties te verzoenen met
de eisen van de burgerlijke maatschappij,
heeft zij kompromissen gesloten zonder
haar artistieke roeping in het gedrang te
brengen. Zo kon ze een kunstopleiding
volgen nadat ze op verzoek van haar
vader een diploma van lerares had behaald. Vrouwen hadden het moeilijk om
artistiek door te breken: aan een gewone
akademie studeren kon en mocht toen
nog niet. Het werd dan maar een (overigens uitstekende) opleiding in Berlijn bij

de „Verein der berliner Künstlerinnen"
waar trouwens ook Kathe Kollwitz gestudeerd had. Zonder bron van inkomsten wist ze van familieleden wat geld los
te krijgen om in Worpswede te gaan
wonen (1898) en lessen te volgen bij Fritz
Mackensen die aan een viertal vrouwen
les gaf, onder wie ook de beeldhouwster
Clare Westhoff. Op elk gebied getuigde ze
van een groot doorzettingsvermogen.
Toen ze Otto Modersohn leerde kennen
en zijn werk meer ging waarderen dan dat
van Mackensen en ze daarenboven wist
dat zijn echtgenote geen lang leven meer
beschoren was, noteerde ze in haar dagboek: „Met hem trouw ik". Dat gebeurde
ook in 1901. Tegen alle conventies in was
ze toen al een eerste keer naar Parijs
getrokken. Na haar huwelijk volgde een

Paula Modersohn-Becker heeft talrijke
tema's behandeld. Haar entoesiamse over
de natuur in Worpswede heeft haar aanvankelijk aangezet tot het schilderen van
talrijke landschappen die niet louter onder een rubriek „natuurlyriek" terug te
brengen zijn, omdat er al talrijke aanzetten in aanwezig zijn voor haar expressionistische stijl.
De andere telkens terugkerende tema's
zijn: moegewerkte boeren, armen uit het
plaatselijke armenhuis, oude vrouwen,
moeder en kind en een groot aantal
ernstige bron van inkomsten (armoede
zelfportretten. In deze laatste heeft zij
bleef trouw zijn lot), aanvaardde hij de
zich herhaaldelijk halfnaakt geschilderd.
opdracht een monografie te schrijven
Enige erotische verfraaiing heeft zij
over de kunstenaarskolonie. Worpswede
daarin nooit aangebracht. Haar zelfporverscheen in 1905. Het boek kende talrijke
tretten waren een vorm van zich bevragen
herdrukken en het ligt ook heden ten
(over haar vrouw-zijn, over een eventueel
dage nog in de boekhandels in pocketvorm, als Insel Tachenbuch 1011 Hoewel
moederschap, over de spanning tussen
geschreven in een erg beeldende en pohaar kunstenaarsambitie en het dagelijks
ezietaal die zo typisch is voor Rilke, hoewel
leven). Hoewel de sfeer in Worpswede
het eerder een poëtisch dan een hiszeer tolerant was tegenover haar, heeft zij
torische beeld geeft van Worpswede,
altijd geleden onder een gevoelen van
hoewel Rilke deze monografie spoedig
miskenning. Toen zij voor langere tijd,
verloochende; toch blijft het een goed
zonder haar man Otto Modersohn in
leesbaar en aardig boekje. Paula ModerParijs verbleef, schreef deze laatste haar
sohn-Becker die er niet in voorkomt - het
bemoedigende
woorden, zoals: „Jij weet
gaat immers alleen over de stichters (zonbest
wat
er
goed
is voor je kunst".
der Carl Vinnen) - heeft er ooit harde
In
Deinze
zijn
5
doeken van Paula Mowoorden over geschreven- Worspwede
dersohn-Becker te zien, twee etsen en
kon de naam van Rilke best gebruiken en
Rilke trok zich op aan de faam van Worpstwee tekeningen. Haar tekening van
wede, zoals hij deed met Rodin (van wie hij
1898 toont op overtuigende wijze aan dat
enige tijd de sekretans was). Onze Karel
zij kon tekenen. Tijdgenoten hebben dat
van de Woestyne is zijn Latem en zijn
wel eens durven tegenspreken. De vijf
Latemse vrienden zijn hele leven trouw
olieverfschilderijen tonen op een vergebleven. Hij komt aan de beurt in een
bluffende wijze hoe zijn in ongeveer tien
derde bijdrage over de twee kunstenaarsjaar kreatief kunstenaarschap een enorme
kolonies.
weg heeft afgelegd. Het is natuurlijk niet
de hele Paula Modersohn-Becker, want ze
Erik vandewalle
heeft in die tien scheppingsjaren liefst
750 schilderijen gemakt, meer dan dubbel
o» De tentoonstelling „Slnt-Martens-Lazoveel
tekeningen en een twaalftal etsen.
tem - Worpswede", nog tot 19 mei In
Daaruit
een keuze maken, voor Deinze,
het Museum van Deinze en de Leien
dan
nog zo'n beperkte, moet een
estreek, L Matthijslaan 3-5. Openingsmoeilijke opdracht geweest zijn. Is die
uren: weekdagen van 14 tot 17u.30;
keuze betwistbaar.' Ze kan beïnvloed zijn
zater-, zon- en feestdagen van 10 tot
12 en van 14 tot 17u. Gesloten op
door materiële beperkingen. In Deinze
dinsdag. Katalogus: 950 fr
kan men alvast zich ervan vergewissen
wat voor grote moderne kunstenares
Paula Modersohn-Becker was.

Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke heeft een ovenweldigende invloed gehad op de poëzie van de
20ste eeuw Ook jongere, maar vooral
oudere poëzielezers In Vlaanderen hepben ooit nog gedweept of doen het nog
met gedichten als ,,Herbsttag" (1902),
waarvan de aanvangsregels goed in het
geheugen blijven liggen,,Herr: es 1st Zeit Der Sommer war sehr
gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los."
Het was de Worpsweder kunstenaar Helnrlch Vogeler die Rilke ("1875, -M926) in
1898 in Firenze ontmoette en hem al eens
14 dagen op zijn „Barkenhoff" te gast
had. De in Praag geboren dichter heeft
zijn hele leven Europa rondgezworven,
onderbroken door korte of langere verblijven in hotels, maar het meest nog op
kastelen, aangetrokken en aangemoedigd
door al dan niet adelijke, artistiek geInteresseerde gastheren en gastvrouwen.
In augustus van het jaar 1900 kwam hij
onverwacht terug op Vogelers „Barkenhoff" in Worpswede. Zijn verhouding met
Lou Andreas-Salomé was vertroebeld geraakt tijdens zijn tweede Ruslandreis.
Worpswede was toen al alom bekend als
kunstenaarsdorp en ook de naam van de
dichter genoot al een stevige reputatie.
Worpswede leek een tussenmoment te
kunnen worden in het leven van Rllke die
dweepte met Rusland en In de vlakten van
Worpswede Iets terugvond van het Russische landschap.
Rllke had zijn hele leven op zijn dich-
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terschap afgestemd. Hij was de mening
toegedaan dat hij door de kwaliteit van
zijn werk opgetild werd tot een soort
kunstenaarsadel en dat armoede en eenzaamheid de prijs was die hij daarvoor
graag betaalde.
Worpswede, zijn landschappen, zijn kunstenaars, het „Barkenhoff" als kultureel
ontmoetingscentrum, en zijn vrouwelijke
kunstenaars, zoals Paula Becker en Ciare
Westhoff . Rllke werd op beiden verliefd.
En daarbij was het hemzelf niet altijd
duidelijk van welke aard die verliefdheid
moest zijn of waar het naartoe ging. In
hen zag hij kunstenaressen-meisjes-zusters met wie hij niet als gewone volwassene (hij zag zichzelf evenmin als een
gewoon sterveling) zou omgaan, maar als
„jongeling". Dat laatste stond wel een
beetje haaks op zijn pas onderbroken
relatie met Lou Andres-Salomé (15 jaar
ouder dan de dichter) en die zijn minnares
was geweest. Lou zou hij trouwens nooit
vergeten. Rilkes dagboek getuigt dat het
hem met belette in diejong-romantische
relatie met de twee zusters-meisjes (Paula
en Clara) een volmaakt evenwicht tussen
en met beiden na te streven.
Na een onderbreking kwam Rllke terug in
Worpswede waar Paula zich intussen met
Otto Modersohn verloofd had Uiteindelijk
(maar dat lag helemaal niet in de lijn van
de dichter) huwde hij met Clara Westhoff,
de beeldhouwster en trouwe vriendin van
Paula.
Worpswede en het kunstenaarsmilieu
werkten wel inspirerend op de dichter. Zijn
bundel Das Stundenbuch dankt voor een
deel zijn bestaan aan Worpswede. Zonder

tweede en een derde, zelfs een langdurig
verblijf in Parijs. Worpswede was voor
haar te eng geworden. Ze moest en ze zou
aanknoping vinden met de nieuwste
kunstrichtingen. In de Parijse galerijen
kwam ze in kontakt met het werk van
moderne kunstenaars (o.m. Picasso, Van
Gogh, Gauguin, Matisse). Ze ontmoette
ook de beeldhouwer Rodin en verbleef
ook vaak in het Louvre waar de antieke en
de Egyptische kunst haar vooral boeiden.

saterdag

©
Neologisme:
exgenoot, exgenote

AHASVERUS
„Nieuwe Spaanse
kan ook zingen",
las Ahasverus

premier

Aznarvour

Metroosteloos
traag

©

©

Eerste-minister Dehaene regeert
vol machten

Naar meer kontrole,
pasje voor pasje

©

©

Franstalig onderwijs:
de ene straatsgreep na de andere
©

Fiktieve fakturencarrousel
stuyckt in elkaar

Neemt kardinaal Suenens
nu de vlag van Mercier over?

BRTN-nieuwsdienst zoekt
nieuwe sterckxe man
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Een wel uitzonderlijke atlas
In februari 1838 diende minister de
Theux een wetsontwerp in over de erkenning en afbakening van buurtwegen,
het duurde tot maart 1841 eer zijn voorstel goedgekeurd werd. Onmiddellijk na
de onafhankelijkheid oordeelden de bewindvoerders dat er goede wegen moesten komen, zeker op het platteland. Om
klaar te zien in de poespas van wegen en
paden was de opmaak van een Atlas van
de Buurtwegen een dwingende noodzaak.
EEN GROOTS PLAN
Zowel Oostenrijkers als Fransen hadden
enkel het onderhoud van de grote wegen
beoogd omdat deze van militair nut waren. Het Hollands bewind had de wegen
in twee klassen ingedeeld, hoofdwegen
ten laste van de staat en lokale wegen die
door de provincies werden beheerd,
vooral deze laatsten verkeerden in een
erbarmelijke staat. In 1840 waren er
nauwelijks 3.040 km met steenslag verharde buurtwegen. Daarom lanceerde de
minister een groots plan.
Maar wat is een buurtweg? „Er is sprake
van een buurtweg wanneer deze weg,
ongeacht het vervoermiddel, wettelijk erkend wordt als noodzakelijk voor alle
inwoners van een of meer gemeenten, of
van een deel van een gemeente." Zo
stond het geformuleerd in het wetsontwerp. Een lokale weg dus, die bovendien
ook over privé-eigendom kon lopen wat
vaak ingewikkelde toestanden opleverde.
De overheid liet de erkenning van een
buurtweg dan ook wijselijk aan het oordeel van de gemeentebesturen over. Op
10 april 1841 verplichtte zij elk gemeentebestuur binnen de twee jaar plannen op te stellen die de grenzen van de
openbare eigendommen vasriegden en de
breedte van de wegen bepaalden. Dat was
niet zo eenvoudig want de bestaande
kaarten hanteerden vaak andere schalen,
tussen de verschillende gemeenten maar
ook tussen wijken van eenzelfde gemeente. Omdat de gemeenten voor dit
werk geen bevoegd personeel hadden
stelde de overheid beëdigde landmeters
ter beschikking. Lang duurden de palavers over de kostprijs van het projekt,
deze werd geraamd op 750.000 fr. wat in
de munt van vandaag ongeveer 127 miljoen fr. bedraagt.
De man die de hele operatie ging leiden
was Henri Heuschling, inspekteur van
het kadaster van Brabant. Deze Luxemburger werd aangeduid door minister
Jean-Baptiste Nothomb, beiden behoorden tot dezelfde vrijmetselaarsloge.

Heuschling werd bijgestaan door kartograaf Philippe Vandermaelen die in
Brussel een „etablissement géographique" had. Als techniek voor de afdrukken
werd de autografie toegepast, een werkwijze waarbij de tekeningen vanop papier
met behulp van vette inkt op litografische
steen werden overgebracht.
In de zomer van 1841 trokken de landmeters op pad. Hun werk werd achteraf
door een centraal bureau nagekeken en
vervolgens naar de gemeenten teruggestuurd waar het twee maanden ter inzage
lag van de bevolking. Herhaaldelijk bleek
dat landmeters hun werk onzorgvuldig
hadden gedaan of verkeerd waren ingelicht. Vervolgens deden de gemeenteraden uitspraak, waarna de bestendige
deputaties nog eens drie maanden tijd
kregen om zich definitief uit spreken. In
1845 was het werk rond.

reeksen op imperiaal papier gedrukt, de
bladzijden meten 0,74 cm op 1,05 cm,
wat vrij groot is. Daarin zijn alle gegevens
verwerkt over lengte, breedte, benammgen en oppervlakte. Ook over de staat van
de teruggegeven of ingenomen gronden,
de naam van omwonenden die een perceel dienden in te leveren, de oppervlakte
en de aard van de gronden, de eigenaars
van percelen die aan de wegen grenzen,
enz. Ook het provinciebestuur ontvmg
een exemplaar van elke atlas.
Voor de gemeentebesturen was en is de
atlas nog steeds een onmisbaar instrument voor haar beleid van ruimtelijke
ordening, om burenruzies te beslechten
en om omgeploegde of ten onrechte
ingenomen wegen opnieuw in gebruik te
nemen. Het werk had z'n weerslag op het
terrein, in 1850 was het aantal verharde
km buurtwegen tot 6.376 km uitgebreid.

DRINGENDE MAATREGELEN

Toen het werk helemaal rond was vaardigde de overheid richtlijnen uit over de
bewaring van de atlas, de omvang zorgde
ervoor dat hij moeilijk op te bergen is en

De goedgekeurde plannen werden per
gemeente samengebracht in de Atlas van
de Buurtwegen. Elke atlas bestaat uit vijf

OPGAVE 63
HORIZONTAAL
1, Uit deze kostbare dierlijke
stof wordt het materiaal
vervaardigd voor een populaire binnensport (5)
7. Uet de voet vermorzeld
(12)
8. Kontakten (12)
9. Lid van een Brusselse politieke groep (4, 5)
10. Feitelijk overbodige kilometers (5)
13. Aanhechtsel in de plantenwereld (5)
14, Onafscheidelijk van Julia
(5)
16. Als automobilist dien je dit
te geven (3)
17 Kwaad en tegelijk vriendelijk? (10)
18. Ter plaatse (2)
19. In deze internationale organisatie draait het om
zuinigheid en geld (3)
20. Bejaarde Duitse zangeressen (5)
21. ledereen die zichzelf is!
(2)

22. Die geven het uur aan (6)
VERTIKAAL
2. Aansprakelijk en dus aanspreekbaar (15)
3. De buigzame, taaie en
sterke stengels van een
tropisch gewas (5)
4. Zeker niet alledaags (8)
5. Dit geschrift bestaat grotendeels uit rechtsbepalingen (7)
6 Plezier in andermans verdriet (11)
11. Schenken, en dan is 't er
niet meer! (8)
12. Stelletje boeven (7)
15. Watje moet betalen voor
de verzending van deze
drank (5)
17. Eigenschap van vervuild
water (4)
OPLOSSING OPGAVE 62
Horizontaal: 4. spoedgeval;
8. vrijdenkers; 9. veen 11
kade; 12 lei; 15. en; 16. anno;
17. arena, 21. sekretaris-generaal; 22. ijl; 24. Europeanen, 25. kaatser.
Vertikaal: 1. wereldheerser;

bij gebruik vaak werd beschadigd. J.-M.
Yante, die het ontstaan van de Atlas
bestudeerde, besluit een uitgebreid artikel (in het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 1995) als volgt: „Zowel voor
de gemeentelijke als de provinciale exemplaren moeten de bevoegde overheden
dringend beschermingsmaatregelen nemen, investeren in restauratiewerk en de
reproduktiemogelijkheden van dit belangrijk cartografisch erfgoed onderzoeken. Het systematisch repertoriën van de
reeksen, samen met een vaststeling van de
staat van bewaring, zou erg welkom
zijn."

ZO zag een
buurtweg er
toen uit...

Misschien stof voor een pikant vraagje
voor een alert gemeenteraadslid?
(mvl)
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2. Everbeek, 3. olm; 5. prijskaartjes, 6. gokt; 7. overboord; 10. eindelijk; 13. in; 14.
wasserij; 18. snoet, 19 krant;
20. baan; 23. la.
M. De Nijn-Maes uit de
Schottenbosserstraat 20
te 2800 Mecheien kwam
uit gelukkige uit de bus

- .
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met de Juiste oplossingen.
De prijs zal binnenkort ten
huize bezorgd worden.
De gele briefkaart met de oplossing van opgave 63 verwachten wij ten laatste op
maandag 20 mei a.s, op ons
adres: Barnkadenplein 12 te
1000 Brussel.
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THE BIRDCAGE

NIEUW IN DE BIOS

Elaine May (1932) is een Amerikaanse kabaretartieste die in de
jaren vijftig en zestig samen met Mike Nichols (1931) optrad. Ze
waren gekend voor hun kulturele en politieke grappen. May is nu
een beroemde scenariste en Nichols de regisseur van films als
Who's afraid of Virginia Woolf? en Heartburn. Het tweetal
vormde nu voor het eerst officieel een filmteam bij het maken van
The Birdcage. May schreef de hilarische Franse filmhit La cage
aux folies (1978) van Francis Veber naar een Amerikaans (internationaal) publiek toe en Nichols had duidelijk plezier in het
maken van deze film, en dat straalt overal op af Op het doek, op
de akteurs, op het publiek.

•

MEDIALANDSCHAP

'&=# Roma. CItta Aperta Italiaanse neo-reallstische klassieker van Roberto Rosselllnl uit
1945. Deze film over de verzetsbeweging In
Rome op het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd In uiterst moeilijke omstandlgtieden gedraald en is van een grote dokumentaire waarde. Voor Anna Magnani meteen
de grote doorbraak als aktrice. Zat. 11 mei, TV
1 om 16U.20
Janet Margolin en Roy
schelder in de stevige
thriller "Last Embrace",
zondag 12 mei
op VTM om 23U.30.
t J De luchtkastelen van zaal zes In Vlaanderen zijn talloze kleinere teatergezelschappen
aktlef. Wat bezielt deze mensen om hun vrije tijd
op te offeren aan het bouwen en schilderen van
dekors, het maken van kostuums en het vaak
moeizaam repeteren. Een dokumentaire van
André Van de Vijver voor Dokument over het
amateurtoneel. Maan. 15 mei. TV 2 om
20U.35

^ = # ich bin ein Elephant. Madame In de
tema-avond rond de kontroversiêle Duitse teater-, film en tv-maker Peter Zadek, die volgende zondag 70 wordt, deze film uit 1968, die
op het Festival van Berlijn in de grond werd
geboord omdat de regisseur de „heilige revolte" op de korrel durde te nemen. DIns. 14
mei. Arte om 2 l u . 4 0

«J^=# Mooi en modern Phaedra Hoste prezenteert een nieuw magazine met tips voor een
moderne en zorgeloze levensstijl. Met weetjes
over wonen, eksklusleve ontspanning en trendgevoelige winkels. In elke aflevering ook een
portret van een chahsmatische en suksesvolle
„pionier" Woens. 15 mei. VT4 om 22u.10

t # Stoute schoenen N.a.v. het 75-jarig bestaan van de KAV wordt, uitgaande van vijf
boeiende vrouwenportretten, een beeld geschetst van de vrouwenemancipatie van vroeger
tot nu Dond. 16 mei. TV 1 om 22u.l5

^=Si Le Dernier Metro in deze schitterende
film uit 1980 - één van de hoogtepunten uit
Truffauts oeuvre - wordt een beeld geschetst
van het Parijse teaterleven onder de Duitse
bezetting tijdens WO II. De besloten wereld van
dat teater is tevens een afspiegeling van de
buitenwereld: de regisseur simpatizeert met de
nazi', de direkteur Is een jood en leeft ondergedoken en een van de akteurs is aktlef in het
verzet. Met Catherine Deneuve en Gérard Depardieu. VrU. 17 mei, TV 1 om 23u.l5
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Vereniging voor de moraal. Armand krijgt Albert zo ver dat die zich
gedraagt als een „echte" man - maarzeker onder protest en de flat
wordt van alle mogelijke „homo"-spulletjes gezuiverd.
De reaktionaire senator is natuurlijk een dankbare prooi voor
kabaretmensen, maar zelden werd zulk een scherp portret neergezet. De rol van zijn vrouw, Louise, gespeeld door Dianne Wiest,
Het verhaal van het op zekere leeftijd komend homo-paartje,
kreeg veel meer ruimte dan in de originele Franse film, en dat was
Armand Goldman en Albert (Nathan Lane) die bekend staat als
zeker een verbetering, want het kost West weinig moeite om
Starina in een travestieshow, is schitterend. Armand en Albert die regelmatig je lachspieren aan het werk te krijgen.
reeds twintig jaar bij elkaar zijn, hebben suksesvool de zoon van
The Birdcage is een boulevardkomedie van de betere soort, en
Armand, Val (Dan Futterman), opgevoed. Maar nu wil Val gaan misschien zijn de homo's wat te klisjeematig, maar dat vraagje je
trouwen, en dat zou niks zijn, indien de bruid niet de dochter was
niet af na 119 minuten dolle pret.
van senator Keeley (Gene Hackman), de medestichter van de
W. Sneer

^

Brusselen op TV
In een reaktie op het Waalse initiatief om
het Franstalige Télé-Bruxelles ook te laten uitzenden in de Vlaamse rand, heeft
de VLD bij het Vlaams parlement een
voorstel ingediend om ook TV-Brussel in
hetzelfde gebied te laten verspreiden.
Daarenboven zou Ring-TV kansen moeten krijgen om haar programma's op de
hoofdstedelijke beeldbuis te vertonen.
Vlaams mediaminister Van Rompuy
schaart zich niet achter het voorstel. Net
als VU-parlementslid Etienne Van Vaerenbergh. De VU van Halle-Vilvoorde
vreest dat het opentrekken van het verspreidingsgebied een vervaging zal betekenen tussen het Vlaamse en het Brussels hoofdstedelijke gewest. Dat laatste is
zoals geweten tweetalig. Sven Gatz, VUlid van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad, steunt het VLD-voorstel dan weer
wel o.a. omdat hij van mening is dat TéléBruxelles door het principe van 'TV zonder grenzen' moeilijk van de kabel zal te

Gezien bij ons thuis geen Italiaans
gesproken wordt, gebeurt het zelden dat uw dienaar langer dan een
zapsekonde stil staat bij de uitzendingen van RaiUno. Behalve op
zondagnamiddag. Dan is de Italiaanse openbare vrijwel volledig
ingenomen door diepuitgesneden, kortgerokte en hooggehakte
zuiderse schonen. Of het allemaal
ook nog eens inhoud heeft, kunnen we niet achterhalen. Kijken is
dan immers belangrijker dan kennen.
Datzelfde geldt zeker ook voor '1
voor iedereen'. 9 ondera/erpen
passeerden op een klein uur tijd de
revu, allemaal met een brede glimlach aan elkaar gekwetterd door
gastvrouw Fien Sabbe . Over een
huwelijkstentoonstelling, over asperges met kwarteleitjes, over
adoptie,... Om er vooral toch maar
een TV-programma-voor-iedereen
van te maken wordt niet gediskrimineerd binnen de ondenwerpen. 5 minuutjes gebakken kwarteleitjes, 5 minuutjes vaksinatie. Zo
is dat.
Dus ook 5 minuutjes voor een antihondepoep-aktie van de Hasseltse
kindergemeenteraad. „Iedereen
kent wel het vervelende gevoel
van In een drol te zijn getrapt Het
vieze goedje krijg je-daarna niet
meer tussen de ribbels van je
schoenen uit" Fien venwoordde
het treffender dan wij het ooit
hadden gekund. We kregen niettemin geen handige veegtips maar
wel een beeld van een dampende

houden zijn (datzelfde principe zorgt er
overigens voor dat VT4 op de Vlaamse
kabel moet kunnen blijven). „Maar," verduidelijkt Gatz, „dat kan dan wel enkel in
het kader van een kultureel akkoord én
onder voorwaarde dat het territorialiteitsbeginsel niet geschonden wordt." Het
spel dat Télé-Bruxelles nu speelt, in de
Vlaamse rand op antenne gaan, omschrijft Gatz als 'belachelijk'.
„Met 'TV zonder grenzen' heeft één en
ander niets te maken gezien de dekretale
opdracht voor de regionale zenders." Dat
zegt de Vlaamse Volksbeweging. In een
persmededeling liet deze weten zich ook
achter het VLD-initiatief te kunnen scharen. De W B vindt het noodzakelijk dat
de band tussen Vlamingen in en buiten
Brussel versterkt wordt. Het argument
van een regionale band tussen Brussel en
Vlaams-Brabant speelt volgens voorzitter
Peter De Roover evenwel een ondergeschikte rol. De band versterken, betekent

drol, in fallusvorm, die volgens de
programmamakers 'een goede
vorm' had. Er schijnt zelfs een
'info-v.z.w.' te bestaan over deze
halfzachte materie. Nuja, er bestond ook al een politieke partij die
mede dankzij Fifi's ontlasting goed
skoorde in 't Stad.
Van Antwerpen was ook de dame
achter het tijdschrift 'MENS' wat
staat voor 'Milieu, Edukatie, Natuur
en Samenleving'. Een boekje voor
iedereen in een programma voor
iedereen. Het mensje vond het
stront-initiatief in de Limburg
prachtig. Van wie over de Limburg
spreekt, kan je niet anders dan

Sven Catz
TV-Brussel laten uitzenden over heel
Vlaanderen, iets wat zowel Gatz als de VU
van Halle-Vilvoorde ook al voorstelden.
De W B geeft tenslotte een sneer naar
TV-Brussel zelf. Het station moet een
meer geprofileerd Vlaams karakter vertonen, o.m. bij het interviewen van Nederlands-onwillige politici en vooraanstaanden.

Spa-algenbrij positief denken te
stimuleren. De reportage erover
deed dat alleszins niet.
Het werd ons bijna helemaal zwart
voor de ogen bij het aanschouwen
van een wijnveiling. Nu lijkt ons het
akademisch proeven van wijn een
snobistische aangelegenheid. Wijn
drinken doe je om aangeschoten,
ja zelfs dronken, te worden. In het
andere geval drink je okselgeurvrije Spa. Ook Herwig Van Hove,
mocht zijn gedacht zeggen. Met
de precizie van een Hamas-zelfmoordenaar verklaarde hij de veilingen tot onzin en oplichterij. Het
wordt'tijd dat zijn studenten hem

Fijntjes met Fien
1 voor Iedereen, zondag 5 mei 1996, TVi
venwachten dat zij ook voor prins
Laurent een boontje heeft. Aldus
geschiedde. Zijne Hoogheid klust
sinds enige tijd wat bij in een organisatie die goed wil zijn voor
proefdieren. Dan smaken ze beter.
Een opgemerkt onderwerp was er
ook over het kuuroord Spa, waar
de vermoeiden onder ons zich in
een bad met bronwater gooien.
Wat wij hadden willen weten was
of datzelfde water, waarin eerst
zwetende oksels hadden gebaad,
daarna nog gebotteld werd. Een
antwoord kregen we niet. Wel
schijnt baden in een kombinatie

op het examen met dezelfde toonaard antwoorden. Hij verdient niet
beter.
Nadat Leen Demarré de kijker tijdens een promo voor roestvrije
potten ook nog eens had proberen
wijs te maken dat zij een spiegelei
aan het koken was, mocht Fien
bijna afsluiten. Niet voor ze evenwel nog gezegd had dat haar valschermsprong van volgende week
een 'ongelooflijk geweldige' ervaring was. Wie lacht nog met de
wereldberoemde zanger uit Ertvelde?
Krik

anchester United landskampioen en
Manchester City tweede klassen Zo
luidden de verdikten van de laatste speeldag van de
Engelse kompetitie. Het afgelopen kampioenschap
haalde een ongewoon hoog niveau. De inbreng van
veel buitenlandse topvoetballers was daar niet
vreemd aan. De spanning was maandenlang te
snijden. De afloop gewoon sensationeel.

M
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SPORT
United, dat in een klem jaar bijna één
miljard investeerde op de spelersmarkt,
kwam zegezeker uit de lange winter. Het
kon niet meer misgaan. Negen punten lag
de ploeg van Philippe Albert voor op de
konkurrentie.
En toch werd er nog bijgekocht. Asprilla
kwam, zag en... verloor. Zijn ploegmaats
zegden het eenvoudig: „Hij voetbalt onvoorspelbaar.
Geen tegenstander weet
welke kant hij
zal opgaan.
Probleem is dat wij het ook niet weten...".
;,,,-^>,
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Het toch onverhoopte sukses van Man.U.
zou er velen moeten aan het nadenken
zetten. Visie en beleid, moed en lef zijn
onontbeerlijk om te kunnen slagen.

Uitgerekend in het jaar waarin de ploeg
drastisch werd verjongd en waarin alle
beschikbare fondsen - ook die van de
verkoop van topspelers - werden ge-

t:^A

voer van buitenlands talent, uit de hoogste klasse. Dat moet bijzonder hard zijn
aangekomen. De spelerskern vermocht
ongetwijfeld beter. Het talent was wel
degelijk voorhanden maar de gevolgen

keer op rij op Wembley staat. Een finale
om van te dromen. Liverpool beschikt
over een bijzonder spektakulair elftal dat
volgend seizoen een gooi naar de titel
moet kunnen doen. Fowler is vermoedelijk de beste
spits van Engeland en de van
Nottingham overgekomen Collymore ligt nauwelijks bij hem onder. Als
aanloop naar het Europese voetbalkampioenschap konden de Britten zich geen
betere Cup Final dromen. Engeland
maakt zich op voor een greep naar de
kroon.

Match van het
Jaar:
de Cup Final.

Vreugde en verdriet in de stad

KLEINE d P ™ 5 b
Voor Kevm Keegan moet het allemaal
hard zijn aangekomen. Zijn klub is de
kapitaalkrachtigste op de eilanden. Hij
moet maar een naam uitspreken en zijn
voorzitter schrijft een cheque. Dat duurt
nu zo al een paar jaar. Geen mens die weet
waar de centen vandaan blijven komen.
Al is het noordoosten van Engeland natuurlijk voetbalgek. Men zal zich daar nu
vermoedelijk vragen beginnen stellen.
Aan de andere kant van het eiland deed
men dit al een klein jaar geleden. Manchester United greep toen naast een derde
titel op rij. Blackburn, dat dit seizoen
geen moment op een echte kampioen
geleek en in de Europacup een gek figuur
sloeg, was met werk- en zweetvoetbal de
Mancunians voorgebleven. Alex Ferguson, die in de beslissende fase van het
kampioenschap „zijn" Eric Cantona had
moeten missen, nam drastische maatregelen. Hij verkocht Mark Hughes, Paul
Ince en Kanchelskis. Drie gekroonde topvoetballers. De supporters organiseerden
een kleine opstand. Het scheen ons zeer
begrijpelijk om niet te zeggen terecht.
Ferguson haalde zijn gelijk met het enige
argument dat in voetbal doorslaggevend
kan worden genoemd: de resultaten. United schakelde massaal jongeren in. Knapen die uit de eigen kweekschool stamden. Dat was moedig en bewonderenswaardig maar we horen Alan Hansen half
augustus'mMatch of the day nog zeggen:
„United zal goede matchen spelen maar
ik kan het onmogelijk onder de titelkandidaten rekenen. Te jong. Er moet
kwaliteit en ervaring worden ingekocht".
We konden in die redenering inkomen.
Ferguson, die in Manchester toch als een
monument gold, moest door zijn voorzitter in bescherming worden genomen.
„Een klub telt zoveel trainers als er supporters zijn maar er is nu eenmaal maar
één die het voor het zeggen heeft en dat is
Ferguson. Daarom sta ik achter hem."

investeerd in de akkomodaties (een
nieuwe tribune) werd Manchester United
landskampioen na een strijd tegen een
klub die schijnbaar over de onuitputtelijke geldmiddelen beschikt. Soms kan
voetbal heel mooi zijn. Al zal men daar bij
Manchester City vermoedelijk anders
over denken. De klub van Francis Lee en
Alan Ball tuimelde, ondanks massale in-

van een katastrofale kompetitiestart werden nooit helemaal overwonnen. Voetbal
kan ook cynisch zijn. Vreugde en verdriet
op nauwelijks een paar kilometer van
elkaar in een echt voetbalgekke stad.
En daarmee hebben we natuurlijk nog
met alles gezien. Zaterdag is er de Cup
Final. Met Liverpool en... opnieuw Manchester United, dat ook voor de derde

Voor een goed begrip, Edwig Van Hooydonck ging eindjaren tactitig, beginjaren
negentig door voor een mogeiijke opvolger van Eddy Merckx. Hij was met de
eerste die met de onmogelijl<e erfenis
werd belast. Hij was met de laatste die
kreunde en begaf onder het gewicht van
de verwachtingen
Van Hooydonck werd in de jaren tachtig
een grote toekomst als wielrenner voorspeld. In de jeugdkategorieên speelde hij
met zijn tegenstanders Er was geen koers
of hij won ze. Hij stapte vroeg over naar de
profs en won al onmiddellijk de Brabantse
Pijl. Hij zegevierde ook tweemaal in de
Ronde van Vlaanderen. Hij kon dus eigenlijk niets meer misdoen. l\/laar de verhoopte absolute topper werd hij nooit
Met het verstrijken van de jaren werden
zijn suksessen zeldzamer Ook in kleinere
wedstrijden. Van Hooydonck bleek ondanks alles beperkt en beslist ongeschikt
voor het zware rondewerk in de zomermaanden. Begin dit seizoen begreep de
Kempenaar dat hij niet langer in aanmerking kwam voor grote overwinningen Hij en zijn ploeg, zo wordt nu openhartig gesteld, misten de aansluiting bij
de nieuwste ontwikkelingen in de wielersport

dwig Van Hooydonck heeft er een
streep onder getrokken. Nog
voor zijn dertigste. Dat maakt men niet alle
dagen mee.

E

Een man van eer

Edwig Van HooyOonck.

SCHONE KOEREUR
De wetenschappelijke voorbereiding en
begeleiding, die vandaag mede het sukses bepalen van de Italiaanse formaties,
ging aan de ploeg van Jan Raas voorbij.
Daar wordt nu wel werk van gemaakt
maar Van Hooydonck gaat er van uit dat
het voor hem te laat is, dat hij het allemaal
niet meer kan opbrengen dat hij dan maar
beter stopt. Dat is ongewoon moedig en
eerlijk Anderen zouden in zijn plaats hun

naam nog een paar jaar verzilveren, nog
veel geld opstrijken zonder zich zwaar te
hoeven inspannen, meepakken wat er
mee te pakken valt. Maar Van Hooydonck
zit duidelijk anders in elkaar. Hij is een man
van eer. Hij wil enkel koersen om te
winnen, niet om de hoop te vullen. Zijn
eerlijkheid en openhartigheid blijven ongewoon.

Wanneer hij vandaag In Interviews de
balans opmaakt, windt hij er geen doekjes
om. Het is mooi geweest en er heeft
blijkbaar niet meer ingezeten. Ondanks
het er even anders uitzag en ondanks het
anders werd verhoopt. Het belet niet dat
het peloton in Van Hooydonck een
schone koereur en een eertijk man verliest. Hij strekt anderen tot voorbeeld.
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recies twee weken geleden kreeg bussenbouwer
Van Hooi gelijk van het Europees Hof van
Justitie in zijn klacht over de gang van zaken bij de
toewijzing van een kontrakt voor de bouw van
bussen voor het Waals Gewest. Van Hooi zag
daardoor een miljardenkontrakt door de neus
geboord. WIJ sprak met Jef Schools,
Van Hools woordvoerder.

P

•

UITSMIJTER

In 1993 schrijft de Waalse regionale vervoersmaatschappij, de Franstalige tegenhanger van De Lijn een offerte-aanvraag
uit voor de bouw van 317 bussen. Volgens
de administratie van de Waalse vervoermaatschappij moet het kontrakt voor de
levering van 280 bussen aan Van Hooi
toekomen. Totdat daar plots enkele weken later EMI samen met Renault het
kontrakt krijgt. EMI, nog nooit één autobus in elkaar gestoken, had na sluitingsdatum nog één en ander gewijzigd in
zijn aanbod waardoor het tweetal uiteindelijk met de prijzen lopen gaat. Het
lijkt er meer dan sterk op dat het Waals
gewest zijn Vlaamse buur een loer van
jewelste heeft gedraaid. Federale loyauteit vanuit een geheel vernieuwende
invalshoek...
Van Hooi van zijn kant begint bij
diverse gerechtelijke instanties
een procedure die een voorlopig
einde kent in de recente uitspraak
van het Europees Hof van Justitie: het
Waalse gewest heeft de Europese regels
inzake openbare aanbestedingen zwaar
geschonden. De beslissing van de Raad
van State in België, weer eens een Franstalige kamer, die weigerde het kontrakt te
schorsen, werd in gerechtelijke kringen
zwaar bekritiseerd. Omdat de EU enkel
rekening houdt met staten, en niet met
regio's, is het geheel België - en niet
alleen het zuidelijke deel daarvan - dat
veroordeeld wordt.

4

gen Van Hooi dan al (terecht) uitgeroepen hebben tot 'slachtoffer van het
Waalse imperialisme', voor de bussenbouwer zelf blijft het in hoofdzaak een
ekonomische kwestie, geen kommunataire. Het bedrijf is 300 bussen kwijt en
vooral daar knelt de schoen. Daarnaast
gelooft de onderneming dat nu op de
Belgische overheid de rechtsplicht rust
om de wettigheid te herstellen en de
gevolgen van het Europese arrest onder
ogen te zien.
Het blijft hoe dan ook vreemd dat het
Waalse gewest heeft gekozen voor een
Franse bussenbouwer en niet voor een
Vlaamse. Schools geeft als antwoord een
ruwe schets van de Europese kontext
waarin de onderneming moet werken.
Voor 1 januari 1993 gingen overheids-

Vlaanderen gevestigd zijn lijkt voor sommige Walen een smet. In dit kader heeft
men het ons Europees en nationaal niet
gemakkelijk gemaakt."
In het buitenland doet de Lierse bussenbouwer het ondanks de 'Belgische
konstruktie' meer dan goed, o.m. in
Frankrijk, Groot-Brittannië en de VSA,
waar openbaar-vervoerbedrijven en autocarexploitanten het Vlaamse produkt
wel zeer weten te waarderen. De bussen
vormen tegelijk een exportprodukt waar
graag mee 'uitgepakt' wordt door zowel
de BDBH als de VDBH. Kommercieel
bekeken - 'en zonder enig opportunisme'
- heeft Van Hooi, toch niet dé multinational, meer baat bij een Belgisch dan

een omzet verwerken van meer dan 15
miljard fr. Om te blijven werken op dat
nivo moet de onderneming meegaan met
zijn tijd, meegaan ook met de groeiende
zorg voor het milieu. „Sinds jaren is diesel
de brandstof bij uitstek voor zware voertuigen. Diesel heeft wel het nadeel schadelijke stoffen uit te stoten. Daarbij moet
je ook rekening houden met de uitspraken
van de Club van Rome die een schaarste
van fossiele brandstoffen voorspelde. Onder die omstandigheden ging men op zoek
naar andere energiebronnen: waterstof
elektriciteit, ... Ondertussen is de dieselmotor uitgegroeid tot een ook zeer
milieuvriendelijk produkt."
Nieuwste trend is het gebruik van hybride
bussen, die met twee soorten van
aandrijfbronnen werken. „Dat
zijn voertuigen die bv. in de stad
rijden op een elektromotor {met
een beperkte autonomie) en buiten de stad
wel bij een Vlaams etiket. „De opsplitsing
op een kleine dieselmotor die energie
tussen de Belgische een Vlaamse Dienst
ontwikkelt voor de batterij van de elekvoor Buitenlandse Handel laten wij over
tromotor. De diskussie over het gebruiken
aan de politiek. Die benamingen zijn in
van
dat soort bussen is nu volop in
feite niet zo belangrijk. Wat de Belgische of
beweging."
Net zoals alle Van HoolVlaamse ondernemer interesseert is hoe hij
produkten.
ondersteund wordt in zijn exportplannen."

De Lijn-bus
van van Hooi:
een
vertrouwd
gezicht op
alle Vlaamse
wegen.

Over bussen en buren

PERSOORLOC
We ontmoetten Jef Schools eind januari
van dit jaar in Koningshooikt, hoofdkwartier van Van Hooi. De woordvoerder van de bussenbouwer meent op dat
mornent dat de uitspraak van het Europees Hof niet meer lang op zich zal
laten wachten. Zodra ze gevallen is, mogen we het interview vrijgeven: „Ik wil
niet dat de zaken op de spits gedreven
worden.", argumenteert hij. „Als de uitspraak er is, gaat er misschien opnieuw een
persoorlog ontstaan, zoals de Walen er de
vorige keer een ontketend hebben f Voor er
een beslissing was heeft de Waalse pers de
publieke opinie immers warm gemaakt
onder het motto 'Waals geld voor Waalse
bedrijven'. Het is door die artikelen geweest dat wij wakker zijn geworden en ons
de vraag hebben gesteld: "Wat is er aan de
handf'. Vandaar dat wij ons dossier hebben kunnen voorbereiden en dat wij op de
dag van de beslissing nog bij de Raad van
State stonden."
Van Hooi, jaarlijks goed voor 1.500 voertuigen, is niet gebrand op een zoveelste
polarisering m de affaire. Daarenboven
heeft het Waalse gewest binnenkort weer
300 bussen nodig en waarom zouden die
deze keer niet uit Vlaanderen komen?
Want de Vlaamse media en politiek mo-

bestellingen per definitie en overal naar
ondernemingen van eigen bodem. In
Frankrijk heette de bus Renault, in Nederland Daf. „Niet zo in België," zegt
Schools, „dat geen eigen auto-industrie
heeft. Van Hooi, een konstrukteur die zelf
voertuigen ontwikkelt, heeft altijd moeten konkurreren met bv. Jonckheere die
zich beperkte tot het bouwen van een
karrosserie op een chassis van een buitenlandse konstrukteur. De buitenlandse
chassisbouwers gebruikten Jonckheere al
van voor 1993 als kruiwagen voor de
markt in België."

RODE LOPER
En ook al moeten de offertes nu gebeuren
voor heel Europa, het valt slechts uiterst
zelden - in 2% van de gevallen - voor dat
een aanbieder uit een andere lidstaat het
kontrakt in de wacht sleept. Maar het
Waals vormt in deze dus de uitzondering
op de regel. „Voor Renault heeft men de
rode loper uitgelegd. Dat kreeg een ongelooflijke kans op de Belgische markt."
De Franse bussen zouden 1,3 mio. fr. per
stuk duurder zijn. Van Hooi heeft zonder
het kontrakt vorig jaar 184 mensen aangeworven, met de bussen voor het Waalse
gewest waren er dat nog meer. EMI haalt
nog geen fraktie daarvan. „België is hier in
de zak gezet. Komt daarbij dat het land
sinds enige tijd 4 ministers voor openbaar
vervoer heeft. En in Wallonië heeft de
minister (Baudson/gv) gezegd 'Ik ben autonoom. Als de Raad van Bestuur een
andere keuze maakt dan EMI, stel ik mijn
veto.' Van Hooi zit toevallig in Vlaanderen
en Wallonië reageert 'Maar dat is een
Vlaams bedrijf'. In ons wederwoord hebben wij benadrukt dat wij een Belgische
onderneming zijn. In onze kommunikatie
met de buitenwereld doen wij dat altijd.
De markt in Vlaanderen is te klein. In

EPILOOG
EEN OUDE LEGERTRUCK
Van Hooi produceert en exporteert niet
enkel gewone reizigersbussen. Op het
palmares staan bv. biblioteek- en ambulancebussen en ook wielerploegen en
popsterren toeren op een komfortabele
manier de wereld rond in een voertuig uit
Lier. Daarnaast verkocht het bedrijf in
1995 nog eens een goede 4.000 industriële voertuigen, gaande van tankkontainers tot opleggers. De stichter Bernard
Van Hooi zal, toen hij kort na WO II zijn
eerste bus bouwde op het onderstel van
een oude legervrachtwagen, niet van zo'n
sukses hebben durven dromen. „Het bedrijf nadert een beetje de fase waarin de
mytes beginnen te ontstaan. Toen vader
Van Hooi hier voor de oorlog begon was de
omgeving nog een agrarisch gebied en had
hij inderdaad een kippenkwekerij. De man
was evenwel ook technisch zeer onderlegd. Na WO II wilde hij een bouwonderneming opstarten en daartoe had hij
al wat materiaal gekocht, o.a. enkele
vrachtwagens. Aannemer is hij nooit geworden, wel begon hij, samen met zijn
broer, een reisonderneming. Op het chassis van één van die vrachtwagens bouwde
bijzijn eerste bus."
Het verdere verhaal is genoegzaam bekend. Met het groeien van het goederenvervoer neemt Van Hooi in 1964
ook het initiatief om bedrijfswagens te
gaan maken. Eén en ander zorgt er anno
1995 voor dat 3.650 werknemers samen

Nadat het arrest gevallen is, kontakteren
we Van Hools woordvoerder opnieuw. Is
gerechtigheid geschied? „Inderdaad. Het
was te voorspellen dat het Europees Hof
België zou terugfluiten. De gevolgen op de
Belgische regelgeving en rechtspraak op
het stuk van de overheidsbestellingen zullen ongetwijfeld beïnvloed worden door
dit belangrijk Europees arrest. Anderzijds
zal dit arrest ook een belangrijke rem
betekenen op de willekeur bij het beoordelen van ingediende offertes. Dit niet
alleen in België, maar in gans Europa. Wat
alleen maar de Europese vrije markt ten
goede kan komen. En iedere kontstrukteur
gelijke kansen geeft."
,
Welke stappen gaat de bussenbouwer nu
verder ondernemen? „Voor Van Hooi
moet de overheid de overeenkomst vernietigen, alleen op die manier wordt de
rechtszekerheid hersteld. Doet de overheid
dat niet, dan moet Van Hooi opnieuw een
lange weg van procedures afleggen om,
misschien zoals bepaalde Waalse politieke
kringen zeggen, zich tevreden te moeten
stellen met een symbolische fr. Hoe Europa tegen dergelijke uitspraak zal aankijken is niet te voorspellen. De huidige
Waalse opstelling na het arrest lijkt echter
op een verder willen zetten van het geschil."

Geert Vranken
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