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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
s, .-^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE 
woonvertlchting 

baron ruzcttrlaan 78 
8320 brugge 4 

' bun brugge - Oostkamp> 
K. 050/35 •'4 04 /• 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

«i 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE : 
moderne app en villa's 

in alle prijsklassen 
Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 

s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
scfiilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

ELK VOLK HET ZIJNE 

S
INDS de Muur tussen Oost en West geslecht 
werd gaat de omwenteling in Europa verder 
haar gang. 

Voor volks-nationalisten is dit veel meer 
dan een boeiend schouwspel, het is de ver
werkelijking van hun streven. Voor wie het 
nog niet mocht doorhebben weze het thans 
duidelijk: de tijd van de volkeren is aangebro
ken. De slinger van de geschiedenis wentelt 
zich meer en meer af van de centralistische 
regimes en in het voordeel van de volkeren 

die hun zelfstandigheid beogen. 
Dit jaar bestaat de Volksunie 35 jaar. Op haar 

aanstaande groot kongres te Leuven op 12 en 13 mei 
zal ruime aandacht geschonken worden aan de weg die 
de Vlaams-nationalisten in België hebben afgelegd. 

Wat Frans Van der Eist in het boek Op de barrikaden 
heeft neergeschreven is nog altijd van tel:,,Vandaag 
kan men slechts vaststellen dat het Vlaams-nationalis-
me in de ideologische strijd tegen het Belgisch staats-
nationalisme, tegen de Belgische ideologie de overwin
ning behaald heeft. 

Uit een passieve en onmondige 
bevolking groeide een Vlaamse na
tie. Van een versmelting van Vla
mingen en Walen tot een Belgisch 
volk - het streefdoel van het Belgi
sche Staatsnationalisme- kan be
zwaarlijk nog sprake zijn. Tot in de 
grondwet toe wordt nu het bestaan 
van een Vlaamse gemeenschap 
officieel erkend." 

De Vlamingen hebben ruim de 
tijd genomen om dit unitaire land 
om te vormen. Zo zijn zij nu een
maal. Andere volkeren hebben het 
tegenoverstelde bewezen, ze ma
ken een stroomversnelling door; 
om duizelig van te worden. 

De wereld kijkt toe hoe het Litouwen vergaat. In de 
harten leeft grote simpatie voor dit handvol mensen aan 
de havenpoorten van de gigantische Sovjet-Unie. De 
afstandelijkheid waarmee de VS de handen in de 
broekzakken houden is hemeltergend. Bush draait 
rond de pot en is minder toeschietelijk dan tegenover 
bepaalde regimes in Zuid-Amerika of tegenover Israël, 
daar komt de VS sinds jaren rijkelijk over de brug. 

Ook de EG blaat luidop maar brengt weinig wol aan. 
Het standpunt van de Twaalf in Dublin was lamentabel. 
Het volstaat niet om zijn bezorgheid te uiten, men moet 
ook iets doen! 

Voor ons, Vlaams-nationalisten kap er maar één weg 
zijn. De Litouwers hebben recht op zelfbeschikking. 
Deze natie heeft een derde van haar bevolking én haar 
soevereiniteit verloren. Deze historische schande kan 
nu goed gemaakt worden. Met alle begrip voor de 
netelige toestand waarin Gorbatsjov zich bevindt is in 

deze lente van ontwapening en wederzijds respekt het 
wapen van de boy-cot door wie ook uit den boze. 

De rol die de Europese Gemeenschap ten bate van 
Litouwen moet spelen is biezonder groot. Maar wil ze 
dat wel? Probeert zij niet op de vlakte te blijven om in 
de Sovjet-Unie haar handelsmarkt veilig te stellen? 

De EG zal moeten kiezen: of de erkenning van de 
volkeren of de kommercie... Deze week kwamen te 
Brussel 36 Europese regio's samen om zich te bezin
nen over de Europese toekomst. De afgevaardigden 
spraken er namens zo'n 100 miljoen bewoners van 
Europa die net zoals wij zo maar geen kleurloze 
Europeanen willen zijn. 

Tussen haakjes. Sommige kranten, Gazef van Ant
werpen op kop, deden alsof de samenkomst te Brussel 
alleen de verdienste van Gaston Geens is. Iedereen die 
vertrouwd is met de lange weg die de regionalizering in 
Europa heeft afgelegd weet dat dit uit de lucht gegre
pen is. Wie de lauwheid van de voorzitter van de 
Vlaamse regering t.o.v. onze staatshervorming kent 
weet beter. Maar laten wij niet sjagrijnig doen er staat te 
veel op het spel. 

Europa moet een worden op ba-
zis van de volkeren en de regio's, 
moet ze erkennen en laten ont
plooien. Europa mag zich boven
dien niet beperken tot de oude 
opdeling van vóór de Muur. Volke
ren als de Slovenen b.v., die wil
lens nillens tot een andere politieke 
sfeer behoorden moeten perfekt 
kunnen meespelen in een vrij Euro
pa. Daar was hun plaats, daar zal 
ze opnieuw zijn. 

Als binnenkort een Intergoever-
nementele Konferentie gehouden 
wordt moet deze gewijzigde toe
stand meespelen, de verdrags

teksten moeten in die zin aangepast worden. 
De EG moet verplicht worden de eigenheid van elk van 

haar regio's te eerbiedigen en zal zich in zaken die hen 
aanbelangen rechtstreeks tot hen richten en niet langer tot 
de nationale regeringen. We venwerpen dan ook de 
vermaning van de EG-kommissie opdat onze gemeen
schappen hun mediadekreet zouden aanpassen. Ingege
ven door de zucht haar handelsmarkt almaar groter en 
steviger te maken wil zij alles Europees-kleurloos maken. 
Dat zij aldus de eigenheid van de regio's schaadt en te niet 
doet is haar blijkbaar een zorg. 

Wij willen onze lezers weer eens niet lastig vallen met 
het nut van de derde faze van de staatshervorming 
maar deze is niet los te haken van de verdere ontplooi
ing van onze regio in Europa. Een evolutie naar onze 
zin. En deze kan enkel deze zijn: Vlamingen, behorend 
tot de Nederlandse stam, en Europeeërs. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
11 Minister Sauwens voegt 

de daad bij liet woord. Hij 
iieeft op l<orte termijn in
grijpende maatregelen 

aangelcondigd om iiet verkeer veili
ger te maken. Vooral de zwakke 
weggebruiker wordt beter be-
schiermd. 

rii f\ ^^ ^'^'^^ ^^ ^^^'^ geleden 
T M beleefde Zwartberg en de 

I ^ ^ Limburgse mijnen zwarte 
dagen. Limburger Jan 

Gijbels schreef een werk rond „De 
VU en haar sociaal-ekonomische 
profilering inzake de mijnproblema-
tiek. Jaak Cuppens beleefde het 
allemaal van dichtbij. 

^ H De Ecuador-serie wordt 
T | i ^ verder gezet met een ver-

I ^ ^ slag over het werk van 
twee Vlaamse koöperan-

ten die zich jnzetten voor het bewa
ren van kultureel patrimonium in 
Quito. 

16 
Vlaamse dokters zorgden 
ervoor dat in Ecuador het 
kropgezwel en kretinisme 
haast werden uitgeroeid. 

JÊ f^ In de reeks ,,een jaar 
M # C volksnationale strijd" 
I ^J wordt aandacht besteed 

aan de situatie van de 
Duitstaligen, niet alleen in ons land, 
maar ook in andere Europese lan
den. 

f^ g^ Tijdens de paasdagen 
J I 1 verbleef senator Willy 

^^^J Kuijpers in Kosovo. Hij 
brengt een verslag over 

de situatie van de Albanezen en 
geeft uitleg over het doel en zin van 
deze reis. 

Het beeld van Joos De Rijcke 
Quito, Vlamingen zetten thans zijn 
werk verder... 

f^ / ^ De wijk Haacht-Station 
M m protesteert. Vlak naast 

^ ^ ^ ^ een sociale woonwijk 
werd een industriezone 

ingeplant. Dit geval is zeker niet 
alleenstaand. Hoe reageren? 

f^ • • In 1943 werden in het 
3 w\ Poolse Katyn acht massa-

^ ^ ^ ^ graven ontdekt. De 
Vlaamse dokter Speleers 

maakte deel uit van een internatio
nale onderzoekskommissie die 
deze zaak ter plaatse onderzocht. 

f^ f^ Club Brugge is haast ze-
^ % | ^^'^ ^^" "̂ ^ kampioensti-

^ ^ ^ tel. Zij speelden de ande
re favoriet Anderlecht in 

de vernietiging. Voor de Brusse
laars blijft alleen de finale voor de 
Europese beker over om het jaar 
nog te doen slagen 

Omslagfoto: Peter Verlinden 



DOORDEWEEKS 

REYNIERS 
Het gewezen hoofd van de Brusselse ge

rechtelijke politie Frans Reyniers is gearres
teerd. Hl) werd meteen opgesloten in de 
gevangenis van Nijvel en voor drie dagen op 
sekreet geplaatst. Dit betekent dat hij gedu
rende drie dagen met niemand kontakt 
mocht hebben, zelfs niet met zijn advokaat. 

Reyniers wordt beticht van oplichting, vals
heid in geschrifte en gebruik van valse stuk
ken, als dader of als mededader. Deze 
beschuldiging wordt in verband gebracht 
met ongeoorloofde politiepraktijken waartoe 
Reyniers zich zou hebben laten verleiden. 
De hoofdkommissaris ontkent alle beschuldi
gingen. 

Hoe langer hoe meer komt aan het licht 
hoezeer de potjes van de politiediensten in 
dit land stinken. Het was de verdienste van 
de bendekommissie en meer bepaald van 
VU-kommissielid Hugo Coveliers dat de dek
seltjes nu een voor een gelicht worden. Meer 
dan ooit dient een hervorming van het ganse 
politiewezen zich op. Niet de openbare orde
handhaving, maar wel de bescherming van 
de maatschappij moet het hoofddoel zijn (zie 
ook de mededeling van het partijbestuur) 

PEER PLANT EEN 
BOOM 

Vlaanderen heeft deze week de eerste 
gewestelijke boomplantdag gehouden. De 
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) 
koos daarvoor, niet toevallig trouwens, de 
stad Peer uit. Peer kan inderdaad heel wat 
adelbrieven inzake groenbeleid voorleggen, 
maar het is vooral de thuishaven van Theo 
Kelchtermans (CVP), gemeenschapsminis
ter van Leefmilieu. Die was er als de kippen 
bij om op het Kerkplein (vanaf nu: Armand 
Preud'hommeplein) de spade te hanteren en 
een gedenkplaat te onthullen. 

Aan de Peerse boomplantaktie hangt ech
ter een luchtje dat met bepaald past in het 
nieuwe kader van fris lentegroen op het 
Preud'hommeplein. De Peerse VU-oppositie 
leverde felle kritiek op het feit dat de Peerse 
meerderheid de verfraaiing van het kerkplein 
(kosten 4,5 miljoen I) wil bekostigen met geld 
uit het fonds Van den Bossche. Dit fonds 
maakt kredieten over aan de gemeenten om 
de kansarmoede te bestrijden. 

Minister van Binnenlandse Aangelegenhe
den Vandenbossche (SP) vindt het initiatief 
van VVOG een lovenswaardige zaak, en kan 
zich ook helemaal achter de boomplantaktie 
van de minister van Leefmilieu scharen. 
Maar Vandenbossche kan zich niet verzoe
nen met de verfraaiing en beplanting van het 
Peerse kerkplein op kosten van het fonds
voor de bestrijding van de kansarmoede. 
Indien dit toch zou gebeuren, kan Peer 
volgend jaar rekenen op een evenredige 
vermindering van de kredieten uit het fonds 
Vandenbossche, zo liet de minister weten. 

Lech Walesa is opnieuw tot voorzitter gel(ozen van Solidariteit. De jongste 
maanden kreeg deze valtbondsstichter af te rekenen met heel wat kritiek uit 
eigen rangen. Tocli heeft hij zijn achterban opnieuw kunnen overtuigen en 
werd met ruime meerderheid tot voorzitter gekozen. Zijn aanhangers boden 
hem zelfs een feesttaart aan. Walesa wordt ook genoemd als presidentskandi
daat. 

HERENIGING KOST... 
De Duitse wiedervereinigung en de inte

gratie van de DDR in de Europese Gemeen
schap zal hopenvol geld kosten, ook aan 
Belgiè. De Bondsrepubliek stelt voor de 
Oostduitse lonen, salarissen en pensioenen 
uit te betalen volgens een koers van 1 D-
mark tegen 1 DDR-mark. De monetaire een
making van beide Duitslanden zal naar 
schatting een rentestijging van 0,25% tot 
gevolg hebben. Dat zou de Belgische staat 
dit jaar reeds een meeruitgave van ongeveer 
3,3 miljard frank opleveren. Daar zou vol
gend jaar zelfs 7,2 miljard bijkomen, en de 
jaren nadien nog telkens 2 miljard. 

Maar dit is niet alles. De DDR zal immers 
steun ontvangen uit de Europese regionale 
en sociale fondsen, vooral voor de achterge
bleven landbouw. Ekstra kosten voor België: 
zes miljard frank. Anderzijds zou volgens 
minister Eyskens de Duitse eenmaking Bel
gië tegen '93 50.000 ekstra banen opleve
ren. Het probleem is alleen dat we nu al 
geschoold personeel tekort komen. 

...HOPEN GELD 
De ekstra-uitgaven die België volgend jaar 

door de Duitse hereniging zal moeten doen 

bereiken zo bijna het bedrag dat nodig is om 
de 0,7% doelstelling in verband met ontwik
kelingssamenwerking gerealiseerd te krij
gen. Men schat dat 0,7% van het BNP voor 
volgend jaar ongeveer 43 miljard zal zijn. 
Ontwikkelingssamenwerking zou echter 
slechts goed zijn voor 27 miljard, rest dus 
een zestien miljard frank. Tijdens een toe
spraak voor de buitengewone algemene ver
gadering van de Verenigde Naties hamerde 
André Geens er maandag nog eens op dat 
de volkeren in de Derde Wereld niet het 
slachtoffer mogen worden van een verhoog
de financiële aandacht voor Oost-Europa. 
Het heeft er nochtans alles van weg dat dit 
aan het gebeuren is. 

De Belgische 0,7-doelstelling komt nu 
waarschijnlijk nog verder in het gedrang. 
Volgens het regeerakkoord dient ze venwe-
zenlijkt te zijn tegen het einde van de legisla
tuur, einde 1991. In een mededeling dringen 
de CVP-schepenen voor Ontwikkelingssa
menwerking er nog eens op aan om deze 
afspraak zo snel mogelijk uit te voeren. Ze 
zeggen er alleen niet bij dat het net CVP en 
SP zijn die in de nationale regering de knip 
op de geldbeugel van Ontwikkelingssamen
werking houden. Kristendemokraten en so
cialisten gunnen het VU-minister André 
Geens blijkbaar niet om de hoogsymbolische 
0,7%-doelstelling te realiseren. Geld voor 
(Oost-)Europa zou er wel voorhanden zijn... 
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KULTURELE 
ALARMKLOK 

VU-senator André De Beul luidt in de 
Gazet van Antwerpen de noodklok over de 
Vlaams-Nederlandse kulturele samenwer
king. Volgens De Beul dient deze dringend 
worden uitgebouwd en opgevoerd. Zoniet 
vreest de senator dat de Nederlandse taal en 
kuituur in het licht van de Europese eenma
king van de kaart wordt geveegd. 

De Beul stelt voor om het Taalunieverdrag 
uit te breiden tot de gehele kulturele sektor. 
Momenteel is de Taalunie enkel bevoegd 
voor de taal en de letteren. Als het van De 
Beul afhangt zou de Taalunie de doelstellin
gen van de Stichting Ons Erfdeel kunnen 
overnemen. Deze stichting zet zich in voor 
de integratie en ontplooiing van de Neder
landse kuituur in het Nederlandse taalge
bied, en de bevordering van de kennis van 
de Nederlandse kuituur in het buitenland. 
Uiteindelijk moet de Vlaams-Nederlandse 
samenwerking volgens De Beul leiden tot 
een Vlaams-Nederlands kultureel gemene
best. 

De Beul vindt verder dat het Europees 
Verdrag dringend aangevuld moet worden 
met een kultureel handvest waarin de be
voegdheden van de Europese Kommissie op 
dit vlak ingeperkt worden. 

AYATOLLAH 
GRAMMENS 

In het jongste nummer van zijn Nieuws
brief kan Marl< Grammens het weer niet 
nalaten blindweg naar de VU te schoppen: 
„De eigen inbreng van de Voli<sunie in de 
Belgische politiek is min of meer tot nul 
gereduceerd althans nu zij gemeend heeft 
de kompromisloze nationalistische opstelling 
te moeten verlaten in de hoop zodoende 
ministeriële kabinetten te mogen bevolken." 

Men moet wel met de ogen knipperen bij 
zoveel nonsens. De verleiding is groot een 
lange boom op te zetten om aan te tonen dat 
dit geschrijf van Grammens thuishoort in de 
Fabeltjeskrant. Een begrip dat hem trouwens 
welbekend is. 

Men zou kunnen aantonen dat bvb. de 
grondige federalisering van de Belgische 
staat inderdaad de eigen inbreng is geweest 
van de VU in de Belgische politiek en nog is. 
Maar laten we liever antwoorden met een 
ander citaat: ,,Door de dynamiek van de 
onderhandelingen onder leiding van Dehae-
ne, de aanwezigheid van de VU, in mindere 
mate van de PS, zouden de onzichtbare 
krijtlijnen waarbinnen de staatshervorming 
moest gebeuren, zijn overschreden." 

Dit citaat is van iemand die de regerings
vorming van nabij heeft geobserveerd en aan 
de hand van een hele sene bevoorrechte 
getuigen een door iedereen als uitstekend 
erkende analyse van de politieke ontwikke
ling heert gemaakt, nl. Hugo De Ridder m zijn 

boek Sire, geef mij 100 dagen, biz. 250. Het 
verschil tussen Grammens en De Ridder is 
dat Grammens zomaar in het wilde weg 
kletst en dat De Ridder zijn konklusie baseert 
op een zorgvuldig onderzoek van de feiten. 
Het verschil tussen een ayatollah en een 
echte joernalist. 

ACW EN CVP 
Een dokument van het Algemeen Christe

lijk Werkersverbond (ACW), waar De Morgen 
de hand op wist te leggen, belicht de verhou
ding tussen de kristelijke werkers en de CVP. 
Globaal is het ACW tevreden over haar 
ministers Dehaene, Lenssens en Kelchter-
mans, maar niet over Coens. Wat onderwijs 
betreft ziet het ACW „...weinig of geen 
vorderingen...". Overigens beschouw/t het 
ACW 13 van de 30 leden van het CVP-
partijburo als bewegingsvriendelijk. 

Toch vreest het ACW niet volledig aan zijn 
trekken te komen. De statutenwijziging die in 
de CVP onder impuls van kruisvaarder Van 
Rompuy werd doorgevoerd leidt het ACW tot 
de volgende konklusie: „ Willen wij als ACW 
volwaardig kunnen participeren aan het hele 
aktiviteitsveld van de CVP, dan zullen wij ook 
onze plaatselijke en gemeentelijke ACW-
leden, -militanten en -bestuursleden er, meer 
nog dan in het verleden moeten toe aanzet
ten lid te worden van de CVP en aktiefdeel te 
nemen aan haar werking." 

Het ACW besluit ook dat, als de beweging 
haar standpunten in de moederpartij wil 
doorduwen, ze deze binnen alle deelorgani
saties zo eensgezind mogelijk moet inne-

Er komt eindelijk schot in de vrijlating 
van gijzelaars in Libanon. De Ameri
kaan Robert Polhill moet bij zijn aan
komst op de Amerikaanse basis in 
Duitsland geholpen worden, (foto EPA) 

men. ,,Er is dus duidelijk nood aan een 
versterking van de interne kohesie rond 
bewegingsstandpunten, maar ook en mis
schien vooral van standpunten van deelorga
nisaties, omtrent materies die een belangrijk 
raakvlak vertonen met de politiek". Als de 
aanbevelingen uit dit dokument toegepast 
gaan worden, betekent dit meteen een terug
keer naar de jaren vijftig, toen de macht van 
de zuilen nog onaangetast was. 

OVERUSE EN... 
Franskiljons, pas u aan of verhuis! Voor 

het Taal Aktiekomitee geens oudenwetse 
slogan, maar nog steeds een aktuele eis 
betreffende de taalsituatie in Vlaams-Bra-
bant. Zoals het Comité oganisateur de l'as-
sociation culturelle d'Overijse op 21 april aan 
den lijve ondervond. Op hetbalduprintemps 
kreeg het Comité een bezoekje van TAK en 
de Vlaamse Jongeren Overijse (VJO). Zo'n 
zestig Vlaamse aktievoerders namen het niet 
dat een frankofone organisatie zich in een 
eentalig Vlaamse gemeente kan manifeste
ren. Ze bezetten de zaal en zongen er 
Vlaamse liederen. Het interieur werd wat 
opgesmukt met slogans die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlieten. TAK protesteerde 
hiermee ook tegen de Franse gemeenschap 
die in vijftien Vlaamsbrabantse gemeenten 
het Franstalig kultureel leven subsidieert. Dit 
IS meer dan een provokatie, het is een 
regelrechte stap naar de verdere verfran-
sing. 

...KRAAINEM 
Ook Kraainem kreeg een sterk staaltje van 

Franstalige provokatie te verduren. In het 
gloednieuwe, zogezegd tweetalige info-
blaadje Info Crainhem—Kraainem Info, uit
gegeven door Guy Kumps, schepen van 
Middenstand, wordt het Vlaamse maandblad 
Lijsterbes op gelijke voet gesteld met een 
hakenkruis. Waarom? Omdat Lijsterbes ge
schreven had dat alle Kraainemnaren Vla
mingen zijn, wat ook hun moedertaal is'. 
Omdat Lijsterbes het opgenomen had voor 
één taal, het Nederlands. Omdat men de 
provocerende septemberfeesten van de 
Franse gemeenschap afgeschaft wil zien. 
Omdat Lijsterbes vond dat het Franstalig 
onderwijs geïntegreerd moet worden in het 
Vlaams onderwijs, om Kraainem terug op de 
weg van de taalkundige eenheid te brengen. 
Omdat de Franse missen in een Vlaamse 
gemeente afgeschaft moeten worden. Om
dat, zoals in Overijse, ook in Kraainem een 
Vlaamse grondpolitiek nodig is. 

Verder wordt in het infoblaadje van de 
schepen een oproep gedaan tot de handela
ren om gratis wegwijzers aan te vragen. Dat 
deze wegwijzertjes eentalig Frans zullen zijn, 
daar laten de bijgevoegde illustraties geen 
twijfel over bestaan. VU-provincieraadslid 
Guido Dosogne legde tegen deze provoka-
ties van Kumps klacht neer op basis van de 
wet op het racisme en de taalwettten. Onder
zoeksrechter Bulthé zal de zaak onderzoe
ken. 
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• De Amerikaanse professor Robert 
Pothill werd na 1.183 dagen gijzeling 
In Libanon door de Islamitisclie Jlhad 
voor de bevrijding van Palestina vrij
gelaten. 
• Twintigduizend jongeren van Chi-
ro, KSJ-KSA-VKSJ en KU waren pre
sent op de 37ste Dag van Jan ©n 
Alleman in üchtaart. Het tema van 
de grootste bijeenkomst van jonge
ren uit het jeugdbewegingsleven was 
Mbote IWuntu (Dag mens) en handel
de over vreemde kutturen. 

• Een studie over de ieden van Aga-
lev toont aan dat 48% van de groene 
militanten zichzelf links noemen, 6% 
ekstreem-links en 36% centrum-links. 
Nochtans vindt 56% ook dat de groe
nen noch links noch rechts zijn. 

• PSC-voorzitter Deprez wil de volle
dige overdracht van het kijk- en 
luistergeld naar de gemeenschap
pen. Deze overdracht van 1,75 miljard 
frank naar de bankroete Franse ge
meenschap moet deze mee uit de 
rode cijfers helpen. 
• Na het politiek afscheid van André 
Cools zal de huidige minister van 
Pensioenen Alain Van der Biest hem 
opvolgen als minister van het Waalse 
gewest. Van der Biest wordt in de 
federale regering opgevolgd door An
dré Mottard, de huidige goeverneur 
van Luik. Deze Mottard wordt op zijn 
beurt ad interim opgevolgd door Paul 
Balton, de huidige voorzitter van de 
Luikse PS-federatie. De koning, die 
het grondwettelijk recht geniet zijn 
ministers te benoemen en te ont
slaan, moet deze gigantische PS-
stoelendans nog goedkeuren. Nog 
geen gewetensproblemen, Boude-
wijn? WIJ anders wel! 

• De ARGO, de autonome raad voor 
het gemeenschapsonderwifs, wil 
het gemeenschapsonderwijs beter 
verkopen. Daartoe startte men een 
affichekampanje met 9 t>ekende ge
zichten op, kinderen uit het gemeen
schapsonderwijs. Daarvan Is er 
slechts één vrouw. Het doet op z'n 
minst vragen stellen over de kansen 
van de meisjes in het gemeenschaps
onderwijs. 

• Mobutu wil na bijna 24 jaar een 
beperkt meerpartijensysteem Invoe
ren. Drie partijen, waaronder zijn 
MPR, vormen voortaan de Zaïrese 
demokratie. Met tranen in de ogen 
kondigde de President zijn vertrek uit 
de MPR aan. Mobutu wil voortaan 
Isoven de partijen gaan staan. Maar 
hij blijft wel de baas. 

• Jan Schodts werd door VTM de 
Lxichthavenlaan uitgestuurd. Volgens 
voorzitter Jan Merckx van de Raad 
van Bestuur moet de reden voor het 
ontslag op het persooneiijke vlak ge
zocht worden. 

NIEUW VU-KAMERUD: 
ETIENNE VAN VAERENBERGH 
• Wie is Etienne Van Vaerenbergh? 

„Ik werd geboren in Liedekerke in 1944, 
nu gehuwd en vader van twee kinderen. Van 
beroep ben ik advokaat. Sinds meer dan 25 
jaar ben ik aktief in de VU, werd in 1977 
gemeenteraadslid en sinds 1982 burge
meester van Lennik en zeer aktief in de 
sociale en kulturele sektor. 

Ik tracht hel Vlaams nationaal ideeëngoed 
voornamelijk uit te dragen buiten de partijpo
litiek door langs sociale en kulturele organi-
zaties konkrete akties op te zetten. Ik ben er 
inderdaad van overtuigd dat politiek slechts 
mogelijk is door samen met de mensen 
konkrete zaken te realiseren." 

• Hoe kijkt U aan tegen uw taak als parle
mentslid? 

„Het is een uitdaging die konkreet zal 
moeten ingevuld worden door de werking 
van iedere dag en de vragen die zich voort
durend zullen stellen. Ik hoop samen met 
anderen antwoorden te kunnen vinden op de 
problemen die zich stellen. 

Onze huidige tijd wordt inderdaad geken
merkt door de verandering, de kritische zin, 
nieuwsgierigheid... 

Als Vlaamsnationalist moeten we samen 
amntwoorden zoeken voor de vragen die 
iedereen zich op dit ogenblik stelt: wat is 
mijn identiteit, waar ga ik naartoe, wat ver
wacht ik als Vlaming in 1990." 

• Op welke wijze gaat U het verlies van 
Daan Vervaet opvangen in het parlement? 

„Ik zal mijn uiterste best doen om het 
ideeëngoed van Daan verder te zetten. Steu
nend op wat hij uitgebouwd heeft moet het 
mogelijk zijn dat ideeëngoed met nieuwe 
elementen en aksenten te bevruchten zodat 
de rijkdom ervan nog beter tot uiting zal 
komen. Ook hier zal het de konkrete dagda
gelijkse aanpak zijn die moet zorgen voor de 
nodige uitstraling." 

• Er is een sterke uitbouw van de FVK-
werking in Vlaanderen. Is dit geen uit
bouw van een nieuwe Vlaamsnationaie 
zuil, daar waar de VU altijd voor ontzuiling 
heeft gepleit? 

„De Federatie van Vlaamse Kringen-Ro-
denbachfonds is evenzeer tegen verzuiling 
als de VU zelf. FVK-Rodenbachfonds is een 
anti-zuil. 

Het is een middel om ons ideeëngoed over 
ontzuiling uit te dragen en te propageren, 
zowel intern in het Vlaamsnationaie milieu 
als naar de brede buitenwereld toe. Zoals 
meer dan dertig jaar geleden de beslissing 
getroffen werd de VU op te richten als 
Vlaamsnationaie partij om het ideeëngoed 

^••iSi^iAitu*'*.^ .'•.• 

van de Vlaamsnationalisten op politiek vlak 
uit te dragen en te realiseren, zo beschouw ik 
het als een roeping voor iedere Vlaamsnatio
nalist om dat nationalisme niet alleen in te 
vullen op het politieke vlak maar ook op het 
kulturele, sociale,ekonomische vlak in af
wachting dat inderdaad de echte ontzuiling 
door iedereen, niet alleen met de lippen 
beleden wordt, maar konkreet gerealiseerd 
wordt. " 

• Is uw taak van voorzitter FVK-Roden
bachfonds, burgemeester en volksverte
genwoordiger te kombineren? 

,,Als voorzitter van FVK-Rodenbachfonds 
heb ik aan de Raad van Bestuur voorgesteld 
mij tijdens de duur van mijn parlementair 
mandaat te vervangen. De werking van het 
Rodenbachfonds is inderdaad breder dan 
het louter politieke en aan de konkrete wer
king zal ik nochtans aktief blijven meewerken 
als militant. 

De gemeente is de basis van iedere lokale 
demokratie. Als burgemeester is men niet 
alleen de eerste burger van zijn gemeente, 
maar vooral is men de vertrouwde figuur 
waarnaar iedereen zich kan richten bij om 
het even welk probleem. Ik vind dan ook dat 
ik de inwoners van Lennik niet in de steek 
mag laten. Zowel ikzelf persoonlijk als de 
Lennikenaar hebben mekaar nodig in het 
belang van onze gemeente. 

De taken van burgemeester en volksverte
genwoordiger zullen mekaar beïnvloeden en 
zowel alle inwoners van het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde als van Lennik ten 
goede komen. Met de steun van mijn familie 
en vrienden hoop ik uit de grond van mijn 
hart dat ik inderdaad mag bijdragen tot de 
uitbouw van het Vlaanderen van morgen." 
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KONSENSUS 
ALS OPLOSSING 

T
IJDENS dit Kamerdebat was 
Paul Van Grembergen inder
daad zowat de enige woordvoer
der die poogde door te dringen 
tot de l<ern van de zaal< en met
een een oplossing aan te reiken 
voor de toekomst. Ver hield hij 
zich van het juridisch latijn over 
artikel zus en zo. 

Heel eenvoudig verklaarde hij 
dat de weigering van de koning 

om een in Kamer en Senaat goedgekeurde 
wet te ondertekenen, de regering in een 
uiterst delikate en moeilijke positie plaatste. 
„Er was voor niemand eer te rapen en allen 
die in dit land verantwoordelijl<heid dragen 
hebben er fdeerscheuren aan over gehou
den." Zijns Inziens was de koers die de 
regering vaarde, de enig mogelijke: er waren 
slechts slechtere oplossingen. 

In dat verband aarzelde hij niet de libera
len van Verhofstadt zwaar aan te pakken. 

HYPOKRIETE NONSENS 
Dat de oppositie alle regels van het spel 

gebruikt, achtte het kamerlid terecht. „Maar 
dat men van alle hout pijlen maakt en uit plat 
elektoralisme de houding van de koning op 
een altaar eert terwijl diezelfde koning een 
v/et — een liberaal initiatief notabene — in 
een harde en genadeloze brief afkeurt als 
immoreel, daarover zwij0 de PVV." Rege-
rlngske aanvallen, dat Is al wat telt voor de 
liberalen. Er is In 1987 voorbijgegaan aan 
wonderboy Verhofstadt, en de politieke frus
tratie Is niet geheeld. „Alles is oorbaar, alles 
kan gezegd, zelfs nonsens, maar hypokriete 
nonsens is zelfs mij teveel." 

Er is overigens een tweede stoornis In het 
liberale denken. Behoort het woordgebruik 
,,soevereine volk" niet tot het liberaal politiek 
denken van de 18e eeuw? Welnu, In een 
parlementaire demokratie mag en kan het 
niet anders zijn dan dat wat de meerderheid 
van de volksvertegenwoordiging als wet 
stemt, ook wet wordt. Wie andere wetten wil, 
moet andere vertegenwoordigers kiezen en 
tot zolang is de wet, de wet! 

Van bij haar ontstaan overigens heeft de 
VU steeds gesteld een heel arsenaal van 
wetten, zelfs de grondwet te willen wijzigen. 
Maar steeds heeft ze daarbij de demokrati-
sche spelregels geëerbiedigd. ,,Niemand 
staat boven de wet. De burger niet, de 

rechter niet, de minister niet, de koning 
niet." 

ERESCHULD 
Nu hebben Vlaams-nationalisten met het 

koningshuls geen bevoorrechte relatie. Toch 
heeft de VU in de monarchie in principe geen 
hinderpaal gezien voor de uitbouw van fede
rale strukturen. De monarchie kan In een 
bondsstaat een zinvolle Instelling zijn. 

Een en ander verhindert de VU niet om te 
stellen dat de monarchie aan Vlaanderen 
geen geschenken heeft bezorgd. „Er is zeer 
lang onbegrip geweest in Laken voor de 
Vlaamse eisen naar recht, naar zelfbestuur. 

„De mini-koningskwestie had 
weliiciit nooit piaats gehad, 
wanneer de politici de moed 
hadden opgebracht om over 
hun partijpolitieke berekenin
gen en levensbeschouwelijke 
verschillen heen een brede 
konsensus over abortus tot 
stand te brengen. VU-volksver-
tegenwoordiger Paul Van 
Grembergen was het enige par
lementslid dat gisteren de spij
ker op de kop sloeg." 
Aldus evalueerde hoofdredak-
teur Lou De Clerck in de Gazet 
van Antwerpen het kamerdebat 
over de mini-koningskwestie. 

naar gelijke behandeling." En nog steeds 
weigert men het bij uitstek koninklijke gebaar 
van de amnestie, niet naar de juridische 
maar naar de morele vormgeving, In de 
koninklijke toespraken te vermelden. Ook 
dat Is moraliteit, evenzeer als de plaatsing 
van kernraketten of het al te luttele bedrag 
voor ontwikkelingssamenwerking In wezen 
Immoreel zijn. „Openhartig maak ik van de 
gelegenheid gebruik om te zeggen dat de 
monarchie die bij de eerste koningskwestie 
door Vlaanderen werd gered, nog een ere
schuld ten opzichte van Vlaanderen heeft. 
Ereschulden vereffent men." 

Ten gronde oordeelde Van Grembergen 
dat de wetgever de komende jaren nog veel 
zal gekonfronteerd worden met Initiatieven 

Volgens Van Grembergen kan enkel kon
sensus de Doos van Pandora gesloten 
houden. 

over leven en dood: de eutanasie, en gans 
de bio-genetische sektor. Opnieuw zal de 
koning dan voor verscheurende keuzen ko
men te staan. „Dit kan niet anders dan de 
parlementaire demokratie ten gronde richten 
en een sluipende en destruktieve konings
kwestie inbouwen." 

DOOS VAN PANDORA 
Bij de behandeling van die nieuwe, aan 

ethische normen gebonden wetten zijn er 
volgens Van Grembergen echter twee moge
lijkheden : ofwel worden het wetten van alge
mene of als algemeen ingeschatte konsen
sus, ofwel worden het wetten van meerder
heden tegen belangrijke minderheden. De 
keuze van de VU is deze van de algemene 
konsensus, „wetende dat inzicht, verant
woordelijkheid en wijsheid het dan moeten 
halen op verkiezingsberekeningen en opinie
peilingen." 

Het VU-kamerlld beseft dat dit veel ge
vraagd Is. ,,f[^aar als dit de weg is en wordt, 
dan hoeft de koninklijke bevoegdheid niet 
gewijzigd, niet in ijltempo, maar als de kon
sensus niet wordt bereikt omdat men dat niet 
wil, noch van de ene zijde noch van de 
andere, dan is de doos van Pandora open en 
kanliet niet anders dan dat de grondwet naar 
Zweeds model wordt gewijzigd." (j.a.) 
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P-SPROKKELS 
• Na de gezamenlijke zitting gingen Kamer 
en Senaat afzonderlijk In op de „Konings
kwestie". De reeds gekende standpunten 
werden uitgesponnen herhaald, zodat er dan 
ook weinig nieuws te rapen viel. Met de 
vertrouwensstemming van deze week komt 
(voorlopig?) een einde aan de hele affaire. 

• Voor het overige gingen beide kamers 
rustig van start. In de Senaat werd gepeild 
naar de konkurrentiepositie van ons land. 
Michel Capoen pleitte daarbij voor een grote
re aandacht voor de kwalitatieve parameters, 
een verhoging van de kwaliteit van de pro-
dukten en een omschakeling naar een ener
gie- en grondstoffenarme produktle. 

• In de Kamer spraken voorzitter Nothomb 
en eerste-minister Martens een rouwhulde 
uit voor Daan Vervaet. De voorzitter bena
drukte voornamelijk de onmetelijke Inspan
ningen van Daan voor de ekologische waar
den. „Wij zullen hem blijven gedenken als 
een beminnelijke, vrijmoedige en gezellige 
non-konformistische kollega." 

• In opvolging van Vervaet legde nadien 
Etienne Van Vaerenbergh de eed af. Deze 
46-jarige advokaat is sedert 1982 burge
meester van Lennik. In tal van kulturele en 
w/elziinsinitiatieven ontplooit hij een onnoe
melijke aktivltelt, onder meer als voorzitter 
van de Federatie van Vlaamse Kringen, (zie 
Kortweg) 

• In de Kommissie die bevoegd Is voor 
Landbouw, werd ruim van gedachten gewls-

Kamerlid Jean-Pierre Pillaert: „Var
kenspest bezweren door over te stap
pen naar gesloten, familiale bedrij
ven". . 

seld over de maatregelen in verband met de 
varkenspest. Jean-Pierre Pillaert stelde dat 
de grote koncentratie van grootschalige, ge
specialiseerde bedrijven de verspreiding van 
de varkenspest zeker in de hand werkt. Zijns 
inziens kan het overstappen naar gesloten. 

familiale bedrijven het gevaar in de toekomst 
bezweren. Verder moet aan de hygiëne, 
zeker in de Industriële bedrijven, veel stren
ger de hand worden gehouden. 

• Ook de Vlaamse Raad vergaderde vorige 
week een dag, met op de agenda tal van 
interpellaties en vragen. 

• Frieda Brepoels trok van leer tegen de 
plannen voor de bouw van een Franstalig 
kultureel centrum In Voeren. Vooral uitte zij 
de vrees, dat de Franstalige Gemeenschap 
de mogelijkheid wordt geboden om dit cen
trum te financieren. Of de zaak al dan niet 
wordt voorgelegd aan het Overlegkomitee, 
moet door de Vlaamse regering nog beslecht 
worden. 

• Met de politisering binnen het Vlaams 
kommissariaat-generaal voor Toerisme loopt 
het volgens Jan Loones de spuigaten uit. Zo 
moet de Raad van Beheer 18 leden tellen, 
waarvan 9 namens de regering en 9 namens 
de toeristische sektor. Bij een recente ge
deeltelijke vernieuwing werden evenwel 4 
vertegenwoordigers van het toerisme ver
vangen door politici: 3 SP-ers en 1 PVV-er. 
Volgens minister Dewael een gevolg van het 
kultuurpakt. 

• Tot slot kaartte Nelly Maes het glasraam in 
de Gentse Sint-Baafskatedraal aan. Tot en 
met de Koninklijke Kommissie voor Monu
menten en Landschappen adviseerde nega
tief over het nieuw ontworpen glasraam. 
Minister Waltniel wilde echter van geen wij
ken weten. Hij handhaafde zijn foutieve be
slissing. 

VLAANDEREN 
ECHT VRIJ 
ZONDAG 6 MEI 
IN BRUSSEL 

Om 10 uur wachten het partijbestuur en de 
parlementsleden U op aan de E. Jacqmain-
iaan in Brussel. 

Van daar wordt gezamelljk opgestapt rich
ting Zuidstation. Een korte meeting sluit de 
betoging af. 

De VU stapt massaal maar ook herken
baar op. Alle mandatarissen, burgemeesters 
en schepenen (met zwart-gele sjerp), ge
meente- en OCMW-raadsleden moeten aan
wezig zijn. 

De afdelingsvlaggen mogen niet ontbre
ken. 

Herkenbaarheid en zelfverzekerd maar 
ook ludiek. Dat beeld moet de VU op 6 mei 
vormen. 

DE VU IS ER BIJ 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEI 1990 

VU KONGRES 
LEUVEN 12-13 MEI 

Het Kongres 1990 vindt plaats In de loka
len van het Maria Thereslakollege aan het 
Hogeschoolpleln. De slotzitting vindt plaats 
In de Aula Maxima aan de Deberiotstraat, 
vlakbij het Leuvense stadspark. 

PROGRAMMA ~ 
Zaterdag 12 mei 
om 14 u: sektlevergaderingen 
om 17 u: plenaire vergadering met stem

mingen 

Zondag 13 mei 
om 9.30 u: plenaire vergadering met stem

mingen 
om 14.30 u: - Openbare slotzitting met een 

feestelijke en strijdvaardige familienamid
dag met medewerking van o.a. Miei Cools, 
Connie Neefs, Will Ferdy, Kurt van Ee-
ghem, Jot Thijs... onder regie van Hugo De 
Pot 

- Kongrestoespraak door partijbestuurslid 
Patrik Vankrunkelsven 
- Slottoespraak door algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels 
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PERSSPIEGEL 
Zoals de fenix uit zijn asse lier-
rijst, komt na jaren de persspie-
gei terug. Het is inderdaad on
mogelijk geworden voor de 
modale Vlaming, ook met ster
ke politieke interesse, om uit 
de waaier van dag- en weekbla
den te volgen wat er waait op 
versciiillende terreinen. In ons 
wekelijks selekteren uit het 
grote aanbod zuilen wij vooral 
de schijnwerper zetten op on
derwerpen waar ons gedach-
tengoed of onze mensen bij 
betrokken zijn. 
(W.V.B.) 

Trends 
Bij het herbeginnen van deze persru

briek geven wij ere aan wie ere toekomt: 
de persridders. Het weekblad vraagt zich 
af wat er met joernalist Hugo De Ridder is 
gebeurd bij De Standaard: 

„Wat is er gebeurd ? Jarerrlang werden de 
gewaardeerde, en gevreesde, kommentaren 
van Manu Ruys, afgedrukt op bladzijde één 
van De Standaard. Hij verwierf daarmee een 
grote invloed. De stilzwijgende afspraak be
stond om aan deze situatie een einde te 
maken, bij zijn vertrek. De ingreep had 
moeten gebeuren met medewerking van 
Ruys, daar kwam de eerste kink in de kabel. 
Zes maanden voor het adieu van de nestor 
van de Vlaamse kommentaarschrijvers wilde 
De Standaard de opiniestukken samenvoe
gen op een binnenbladzijde, wat de over
gang, en afwaardering (zo zou hij het aan
voelen), voor Hugo De Ridder draaglijker zou 
maken. De operatie opiniepagina startte ech
ter na het afscheid van Manu Ruys. De 
opvolger begon dus waar Ruys stopte, op 
bladzijde 1. Daarop volgde de hergroepering 
en De Ridders stukken figureerden voortaan, 
tot zijn ongenoegen, naast de buitenland-
kommentaar. Op de Korrel van zijn voorgan
ger en de Vrije Tribunes. Hugo De Ridder 
nam dit met en borg de pen op in een 
foedraal. Komt ze er opnieuw uit?" 

Onze buitenlandse politiek draait soms 
langs rare kronkelwegen. De wapenleve-
ringen langs duistere paden heeft de 
Volksunie al jaren aangeklaagd. Rond de 
Iraakse superkanonnen Is het weer zo'n 
duistere boel. 

„Is het niet de allerhoogste tijd een eind te 
maken aan de hypocrisie? Op 15 januari 
1987 snauwde de toenmalige minister van 
buitenlandse zaken Tindemans een interpel-
lant toe „U raaskalt" en bestempelde de 
vragen over wapenhandel als,,stemmingma
kerij die schadelijk is voor ons land en voor 
de economie." De parlementaire onder
zoekscommissie heeft behalve bergen pa
pier nog altijd niets essentieels opgeleverd. 
In de commissie van buitenlandse zaken 
worden nog altijd confidentiële documenten 
bedeeld aan de commissieleden die vervol
gens zedig zwijgen." 

Tice-premier 
België houdt 
lezing voor 
oud-SS'ers 

V»n onse apeglAle \ersligsevö."ï 
TONGCRLO . - De Bfl^lichr. \icf pi«mler 

mr tlu<o Schllu (Volkkunlfi l-tffl ï h l e r . 
a\ond In h*( Kftmpentiii dorpje Tongerio eun 
ge£<is^hftp vftn «ud.SS'ürv tocfesprukcn. 1>« 
braloKn )>iJfenkom*it wa& K^organiiwerd door 
het Slnt.M&urtfcnifondH, de vereniging \ftn 
V);;aniie Ooltt^olllllt^liti<^^ 

,.£cn h««l p&clfl«lfe en 
•erble<lwi.4rdige ver«ni. 
yinj:". notii-de ScntlU he'. 
31nt Mfiarunflfond) blJ sar. 
koïrui ,.Hot zijh mensen die 
hun eefl4ieUJk« en m&l«rle 
Ie bela.ifen hesl Cehocrjijk 
beharliffon Daar heb Ik 
\cel achtinr voor ' 

Het Sini.-Maarxen»i(ond3 is 
ultgover van hel blad "Htii 
BerKcnkruiB da\ ae colla. 
boratlo mei de Duitse b«2el 

.tera nog steeds foodpraal. 
advflfieniies opneaml van de weduwe ïloit 
van Tonningen «n waaraan de antiaemlt!8C?e 

Hugo bchilU 

IHet Hollands Algemeen Dagblad 
beeft van verontwaardiging bij het 
schilderen van volgende vreselijke 
feiten: Hugo Schiltz die het aandurf
de te gaan spreken voor oud-Oost-
fronters. 

De ontsteltenis uit kikkerland sloeg over 
naar apenland waar De Morgen er ruime 
echo aan gaf. 

„En hier komtjullie vice-premier praten, bij 
deze fascistenbeweging", vraagt buiten ie
mand an het Nederlandse Algemeen Dag
blad zich luidop af. ,,Als jullie de foto publice
ren dat hij hier binnengaat, dan hangt de 
heer Schiltz toch volgende week? Er volgt 
beslist een grote politieke krisis." 

We moeten onze ijverige kollega teleur
stellen. 

Alhoewel het iedereen vrij duidelijk is wel
ke sympatieën zijn die deze kameraden 
binden, zal het bezoek van een minister aan 
hen onze regering niet tot enig wankelen 
brengen, vermoeden we. De Nederlanders 
schudden het hoofd. ,,Als onze vice-premier 
een bezoek brengt aan de Centrumpartij of 
een vereniging die door de centrumpartij 
gesteund wordt, ligt hij er zo uit." 

Minister Schiltz springt uit de wagen, wil 
vlug het restaurant binnenlopen, maar wordt 
door de pers tegengehouden. „Waarom ik 
hier aanwezig ben? Omdat ik deze mensen 
Iets te zeggen heb over de Vlaamse politiek, 
tiens." 

Of het niet merkwaardig is dat de vice-
premier precies het Sint-Maartensfonds zo
veel over Vlaanderen te vertellen heeft? 
Schiltz wordt wit van woede en zegt letterlijk: 
,,Kijk, het fonds is een heel eerbiedwaardige 
vereniging die geestelijke en materiële be
langen op een behoorlijke wijze behandelt en 
niemand een strobreed in de weg legt. Ik heb 
daar veel achting voor." 

HETVOLK 
Zag Coveliers dan toch niet louter 

spookbeelden? De wending in de zaak-
Reyniers kan zijn speurzin geloofwaardi
ger maken en er de noodzaak van aanto
nen. 

„De verhalen rond de Brusselse hoofd
commissaris doen sommigen nu de haren 
ten berge rijzen. Is dat allemaal mogelijk? 

Het wordt hoog tijd dat het vertrouwen van 
de bevolking in de politie wordt hersteld. 
Daarom moet het onderzoek in de zaak-
Reyniers streng, correct en zonder uitstel 
worden gevoerd. Al is de kans groot dat heel 
wat bewijsmateriaal intussen al verdwenen 
IS. Een verwerpelijk gebruik in het politiemi-
lieu dat ook de parlementaire onderzoeks
commissie tot haar schade en schande heeft 
ondervonden." 

GEZEGD IS GEZEGD... 
„Ik ben geen separatist. Verre Van. Ik ben 

op het kollege wel gebuisd voor Nederlands 
— ,,8 op 20. Ie seul échec que j'ai jamais eu" 
— maar ik hou van de Vlamingen. De Vlaam
se seizoenarbeiders die op de hoeve van 
mijn vader kwamen werken, beschouwde ik 
altijd als mijn surrogaat-ouders." 

Advokaat Chr. Bouvier (in het Belang 
van Limburg) die in een open brief om het 
aftreden van Boudewijn vroeg... 
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VERKEER 

MINISTER SAUWENS: 
VERKEER MOET VEILIGER 

AT het aantal verkeers
doden betreft, zit ons 
land en ook Vlaande
ren in een groep lan
den met nfieer dan 19 
verkeersdoden per dui
zend inwoners. Met dit 
cijfer zitten we heel wat 
slechter dan Neder
land en de Bondsrepu
bliek. Voor minister 

Sauwens heeft het aantal verkeersslachtof
fers niet alleen te maken met te hoge snelhe
den. Ook de rij-ervaring en de weginrichting 
spelen hierbij een belangrijke rol. In verband 
met dit laatste stelt hij nu ingrijpende alterna
tieven voor. 

benadrukt met bievoorbeeld grondreflekto-
ren. 

RIJSTROKEN 
Heel wat wegen hebben een beperkte 

verhardingsbreedte. Het verbreden ervan is 
soms onmogelijk of moeilijk. Andere wegen 
daarentegen hebben een grote verhardings
breedte die echter slecht is ingedeeld: de 
rijstroken zijn zeer breed, er zijn er meer dan 
noodzakelijk maar voor de zwakke wegge
bruikers zijn er geen adekwate voorzienin
gen. 

Minister Sauwens gaf als gevolg hiervan 
zijn administratie de opdracht na te gaan hoe 
de verhardingsbreedte kan worden heringe
deeld om de algemene verkeersveiligheid te 
verhogen. Een eerste ingreep bestaat erin de 
rijstroken op bepaalde plaatsen te versmal
len. 

Voor wegen met een toegelaten maksi-
mum snelheid van meer dan 90 km per uur is 
een rijstrookbreedte van 3,50 m aangewe
zen. Waar de toegelaten maksimum snel
heid hoger ligt dan 60 km per uur maar de 90 
niet overschrijdt volstaat een breedte van 
3,25 m. Voor wegen met een toegelaten 
snelheid van 30 km per uur en niet hoger dan 
60 km volstaat een rijstrookbreedte van 3 m. 
Op wegen voor plaatselijk verkeer, waar 
geen openbaar vervoer komt en waar vracht
wagens eerder een uitzdering zijn, volstaat 
een rijstrookbreedte van 2,75 m. 

Een fietspad voor éénrichtingsverkeer 
hoort minstens 1 m breed te zi|n, voor het 
veilig inhalen is de gewenste breedte min
stens 1,75 m. Tussen de rijstrook en het 
fietspad moet, indien mogelijk, een neutale 
ruimte met een breedte van bij voorkeur 0,50 
m worden verwezenlijkt. Het is wenselijk dat 
de tussenstrook optisch en fysisch wordt 

BEBOUWDE KOM 
De minister werkte biezondere richtlijnen 

uit met betrekking tot de woongebieden. 
Wegen met drie rijstroken worden ingedeeld 
in tweemaal één rijstrook voor het rechtdoor-
gaand verkeer en één strook voor het linksaf-
slaand verkeer of voor de inrichting van 
neutrale zones voor overstekende fietsers en 
voetgangers. Op wegen met vier rijstroken 
moet ook het aantal stroken voor rechtdoor-
gaand verkeer zo beperkt mogelijk gehou
den worden. Dit betekent dat een aantal 
viervakswegen zal omgebouwd worden tot 
tweevakswegen. 

In Lochristi werd in die zin een proefprojekt 
na een jaar geëvalueerd. Bij de doortocht 

Minister van Openbare Werken 
en Verkeer Johan Sauwens 
heeft ingrijpende maatregeien 
aangekondigd om het verkeer 
veiliger te maken en de zwakke 
weggebruikers beter te be
schermen. De minister houdt 
het niet bij woorden maar wil 
nog dit jaar 1.000 km gewest-
wegen veiliger maken. Dit kan 
door het aanpassen van de rij
stroken en het verbreden van 
fietspaden. 

door Lochristi werd het aantal rijstroken 
teruggebracht van vier naar twee, de toege
laten snelheid werd van 80 km per uur 
teruggebracht tot 60. Er werden vrijliggende 
fietspaden en uitwijkstroken voor hnksaf-
slaand verkeer aangelegd. Resultaat: het 
aantal verkeersongevallen daalde met liefst 
30 % en de veiligheid van de zwakke wegge
bruikers werd drastisch verhoogd. 

Doortochten die in 1990 zullen aangepast 
worden om tot een leefbare bebouwde kom 
te komen zijn: doortocht te Berlaar-Heikant, 
doortocht in Zoersel, doortocht in Bras-
schaat, doortocht in Asse, doortocht in St-
Joris-Winge, weggedeelte in Korbeek-Lo, 
doortocht in Huldenberg, Marktplein in Gal
maarden, doortocht in Boutersem, doortocht 
in Leopoldsburg, doortocht door Kanne, 
Diesterstraat in Sint-Truiden, doortocht in 
Kruibeke, doortocht in Bazel, de Blaisantvest 

Minister Sauwens: smallere 
rijstroken, meer fietspaden. 
en Rooigemlaan in Gent, doortocht in Gont-
rode, doortocht van Woesten, doortochten in 
Staden en Rumbeke. 

FIETSPADEN 
De vraag naar fietspaden is zeer groot. De 

kostprijs is echter hoog, hoofdzakelijk door 
de onteigeningen. Minister Sauwens heeft 
voor 1990 zowat 1 miljard in de begroting 
voorzien voor de aanleg van fietspaden. Dit 
is zowat het dubbele van 1988. De provincia
le direkties kregen de opdracht per provincie 
een fietspadenplan op te maken, zodat de 
prioriteiten kunnen vastgelegd worden voor 
de volgende vijf jaar. Voorafgaand aan dit 
fietspadenplan heeft de Minister reeds be
slissingen genomen in verband met de krite-
ria waaraan deze moeten voldoen. 

In een eerste fase wordt gestreefd naar 
onteigeningen over een grotere lengte om al 
aan één zijde van de rijbaan vrijliggende 
fietspaden van minstens 1,75 m aan te 
leggen. Dit nieuwe fietspad kan voor éénrich
tingsverkeer dienen wanneer het mogelijk is 
op de wegverharding een voldoende breed 
fietspad voor de andere richting te markeren. 
Zoniet zal het voor beide richtingen dienen, 
zolang geen twee vrijliggende fietspaden 
aan weerszijden van de rijbaan zijn aange
legd. 

jd. 
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SOCIAAL 

DE VU EN DE MIJNEN 
EEN STUDIE (1) 

H
ET doel van de studie was het 
uittekenen van de mterakties 
tussen 3 faktoren de Limburg
se steenkoolmijnen, haar sta
kingsgeschiedenis en de rol van 
de Volksunie daarbij 

Op die manier werd gepoogd 
een antwoord te geven op vier 
vragen de rol die de VU speel
de in het Zwartbergkonflikt en in 
de Grote Mijnstaking van 1970, 

welke de oorzaken waren van haar engage
ment terzake en welke de gevolgen waren 
van haar participatie in deze mijnkonflikten 
op langere termijn voor het partijprogramma 

Limburgs bekken naar verlieslatende Waal
se mijnen gingen Het sisteem werd in 1949 
afgeschaft 

Maar intussen was door deze zware eko-
nomisch-financiele roofbouw een zware slag 

HISTORISCHE 
SITUERING 

Vanaf het begin van de 20e eeuw wordt de 
Belgische mijnbouw gekenmerkt door 2 op
vallende aspekten de geleidelijke aftakeling 
van de zuidelijke Waalse kolenbekkens en 
de valorisatie van het noordelijke Kempisch 
kolenbekken 

De teloorgang in de Waalse bekkens is het 
gevolg van verschillende faktoren de bin
nenlandse vraag naar vette industriekool 
steeg dusdanig dat de zuidelijke bekkens er 
met aan konden voldoen Verder waren er de 
stijgende produktiekosten als gevolg van de 
toenemende diepte van de kolenwinnings-
plateaus Noodgedwongen werd een natio-
nalisatiebewegmg doorgevoerd waardoor 
o m tussen 1913 en 1939 het aantal eksploi-
tatiezetels met 120 verminderde 

In het Kempisch bekken werd de eerste 
steenkool aangeboord in 1902 te As Vanaf 
1917 werd in Winterslag de produktie opge
start Onmiddellijk was er een probleem van 
personeelsrekrutering en in 1922 werden al 
de eerste gastarbeiders aangeworven uit het 
huidige Oostblok' 

Tijdens de bezetting gebeurde de produk
tie onder Duits beheer Na de bevrijding werd 
onder eerste minister Achilles van Acker 
(Achilles Charbon) aan de heropbouw van de 
steenkoolindustrie gewerkt, o a met de ge
dwongen tewerkstelling van 3163 „incivie-
ken" (1946)1 

Een aantal Waalse mijnen hadden echter 
af te rekenen met strukturele problemen en 
begonnen verlieslatend te worden In 1947 
werd de gewraakte kompensatieregeling in
gevoerd waa'door belangrijke winsten uit het 

Nu bijna 25 jaar na de rellen 
rond de sluiting van de mijn 
van Zwartberg (januari 1966), 
het Hof van Beroep te Brussel 
de eisen van de familie Jan 
Latos, gevallen voor de mijn 
van Waterschei door de kogels 
van de Belgische Rijkswacht, is 
het nuttig de sociaal bewogen 
periode van de jaren 1966-1970 
in het Limburgse mtjnbekken 
op te roepen. 
Ook ter nagedachtenis van Jet 
Olaerts, oud VU-volksverteger»-
woordiger, die toen en ook 
daarna de mijnproblematiek op 
het politiek vlak heeft heipen 
dragen. 
Voor het bekomen van de 
graad van licentiaat in de So
ciale en Politieke Wetenschap
pen (KUL 1988) beschreef de 
Limburger Jan Gijbels de pe
riode 1966-1970. 
Hij onderzocht voor die tijd de 
relatie van de Volksunie tot de 
mijnproblematiek. Voor zijn 
werk kon de auteur terugvallen 
op heel wat dokumentatie en 
informatie van personen en in
stanties uit de (destijdse) VU-
middens. 
De auteur titelde zijn werk „De 
VU in Limburg en haar sociaal-
ekonomische profilering inza-
te de mijnproblematiek". 
Jaak Cuppens, die deze bewo
gen periode van dichtbij mee
beleefde, brengt aan de hand 
van de studie deze tijd in herin
nering. 

toegebracht aan het Kempens bekken door 
Waalse en Franse financiële groepen Te
vens werd de aloude eis van steenkoolvere-
delende nevenbedrijven nogmaals ter zijde 
geschoven en werd de normale ekonomi

sche opgang van Limburg onbetwistbaar 
geremd 80 % van de toen geschatte mijn-
voorraad zat nog in de grond i 

Het Limburgs aandeel in de kolenwinnmg 
nam steeds toe Toch werden de Limburgse 
mijnen in de loop van 1959 deficitair 

PROF. PINXTEN ~ 
Een oude aanklacht was ook het uitblijven 

van vestigingen langsheen het in 1939 vol
tooide Albertkanaal Dit versterkte de me
ning ,,dat deze waterweg alleen was aange
legd met het oog op het behoud en de 
uitbreiding van de nijverheid in Wallonië met 
veronachtzaming van de meest vanzelfspre
kende Limburgse belangen, ( ) Op kunst
matige wijze werden de voorwaarden ge
schapen waarin het vervoer van kolen en 
ertsen naar Luik een geringer ekonomisch 
nadeel werd dan de mogelijke terugloop van 
de Waalse nijverheid" 

Prof K Pinxten, een leerling van prof 
Gaston Eyskens, was een vooraanstaande, 
maar dikwijls ook eenzame pleiter van deze 
en andere hierboven aangehaalde stellin
gen, zeker in de eerste na-oorlogse jaren In 
feite aktualiseerde hij standpunten van 
Vlaamse volkskracht verwoord door Lod De 
Raet 

Midden 1963 werd aan de minister van 
Ekonomische Zaken en Energie door het 
Kolendirektorium een rapport voorgelegd 
waaruit bleek dat een fuzie belangrijke be-
spanngen zou opleveren Deze fuzie tussen 
Ho ithalen en Helchteren-Zolder had op 1 
januan 1964 plaats Vanaf september 1965 
begonnen geruchten de ronde te doen dat 
Zwartberg ze worden gesloten 

ZWARTBERG 1966 
Tijdens een perskonferentie op 22 decem

ber 1965 maakte de regering Harmel-Spmoy 
de sluiting bekend van 5 zuidelijke mijnen en 
1 mijn uit het Kempisch bekken, namelijk die 
van Zwartberg 

De VU kon hiermee met akkoord gaan Op 
29 december eiste het Partijbestuur van de 
VU dat de sluiting van Zwartberg zou worden 
opgeschort tot wanneer de herplaatsing der 
arbeiders, bedienden en technici aan lonen
de voorwaarden en in eigen streek zou 
verzekerd zijn 

Toch werden op 27 januan 1966 de eerste 
ontslagbrieven door een aantal mijnwerkers 
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.DS — Zat, 6 en zond. 7 maart 1971 

VU : Vranckx heeft ons 

lichtzinnig beschuldigd 
In een mededeling herinnert de 

•Volksunie aan een interpellatie van 
volksvertegenwoordiger Olaerts tot 
de minister van Justitie I.v.m. zijn 
uitlating in een vraaggesprek, dat 
hij ten tijde van de Zwartberg-
affaire een rapport bij het parle
ment had gedeponeerd, waaruit 
bleek dat de VU vrouwen en kin
deren naar gevaarlijke plaatsen 
zou hebben gevoerd met de be
doeling dodelijke incidenten uit te 
lokken. In zijn antwoord op de 
interpellatie i;el minister Vranckx 
dat hij over het verslag door geen 
enkele partij werd geïnterpelleerd. 
De h. Olaerts zei daarop, dat 
niemand ervan inzage had ge
kregen. 

Thans heeft de minister de foto
kopie meegedeeld van brieven aan 
de voorzitters van Kamer en Se
naat van 15 maart 1968. Uit het 
verloop van zaken blijkt, aldus de 
VU, dat de parlementsleden inder
daad niet officieel wefden geïn

formeerd en dus ook niet konden 
interpelleren. De partij vraagt zich 
af waarom de voorzitters het niet 
nodig oordeelden de parlements
leden in te lichten, en stelt vast 
dat nog steeds uit geen enkel ele
ment blijkt dat de zware beschul
diging, uitgesproken door de mi
nister, op aanwijsbare gegevens 
zou steunen. 

Het verslag, dat overigens esn-
zijdig is opgesteld en talrijke ma
teriële onjuistheden bevat, maakt 
slechts melding van het feit dat 
op een bepaald ogenblik een ra-
diowagen, waarvan de nummer
plaat aan de vzw Volksunie toe
behoort, de bevolking opriep tot 
deelneming aan de betogmg. Het 
is bevreemdend dat een socialis
tisch minister dergelijke beschul
digingen formuleert, aldus de VU, 
d,e zich overigens hoegenaamd 
niet meent te moeten schamen 
over de steun die z:j destijds aan 
de stakende arbeiders van Lim
burg heeft verleend. 

Dat in de Zwartberg-zaak geen open kaart werd gespeeld werd later in de 
pers uit de doeken gedaan... 

2mm^ 
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3 november '65. Mijnwerkers van Houthalen gingen voor de zetel van het 
Kolendirektorium te Brussel protesteren. Tevergeefs, de beslissing was 
definitief! (foto Beiga) 

13 

ontvangen. Onmiddellijk begon een sponta
ne staking. Op 29 januari hadden de eerste 
zware ongeregeldheden plaats aan de brug 
over het Albertkanaal te Hasselt. Hierbij 
waren naast mijnwerkers ook leden van de 
VVB en de VU betrokken. 

Op 31 januari hadden de grootste ongere
geldheden plaats die eindigden in een 
schietparij waarbij 2 doden en 7 gewonden 
vielen. 

De minister van Binnenlandse Zaken Al-
fons Vranckx beschuldigde de VU in een 
regeringsmededeling voor de Kamer ervan 
de oorzaak te zijn van de zware incidenten te 
Zwartberg. De VU antwoordde op 2 februari 
op deze beschuldigingen tijdens een pers-
konferentie waarop zij o.m. een aantal voor 
de rijkswacht bezwarende foto's toonde. 

De VU-woordvoerders waren Frans Van 
der Eist, voorzitter; Toon van Overstraeten, 
Walter Luyten en Jaak Cuppens. Me\ deze 
perskonferentie en de tegenaanvallen in Ka
mer (F. Van der Eist) en Senaat (Wim Jans
sen) deed de VU het tij keren en de afkeur 
tegen de regering groeien. 

Op 3 februari 1966 werd een akkoord 
bereikt tussen KS-vakbonden, Kolendirekto
rium, goeverneur Louis Roppe en de rege
ring. 

Dit akkoord bevatten volgende punten: 
1. De reeds gegeven vooropzeggingen 

aan de arbeiders worden ingetrokken. De 
mijnwerkers kunnen, indien ze hiertoe bereid 
zijn, op verzoek van andere mijnen overge
plaatst worden. Met dit doel zullen de perso
neelsdiensten van andere mijnen in afspraak 
met en onder toezicht van de sindikale afge
vaardigden zich aanbieden te Zwartberg. 

2. Voor de bedienden die slechts 12 maan
den of minder vooropzeg hebben, wordt 
deze vooropzeg met een maand verlengd. 

3. Een reeks sociale waarborgen werd 
reeds bekomen. Andere, waarvoor de wetge
ving dient te worden aangepast, zullen vol
gen. 

WOESTIJN... 
Op 10 februari 1966 werd, tijdens een VU-

meeting over De waarheid over Zwartberg, 
een solidariteitsfonds voor Limburg opge
richt. Dit fonds zou in enkele weken tijd 
110.000 fr. verzamelen voor de Zwartbergs-
lachtoffers en hun nabestaanden. 

Hiermee was voor de VU een eerste eind
punt bereikt in de akties rond de sluiting van 
Zwartberg. 

De standpunten van de VU ten opzichte 
van „Zwartberg" kunnen als volgt worden 
samengevat: 

* De beslissing om Zwartberg te sluiten 
was lang voor 22"december 1965 bekend. De 
regeringspartijen CVP en BSP verdaagden 
de bekendmaking uit elektoralistisch oppor
tunisme, namelijk omwille van de gemeente
raadsverkiezingen van 11 oktober 1964 en 
de parlementsverkiezingen van 23 mei 1965. 

* Vanuit ekonomisch oogpunt is de sluiting 
van Zwartberg onverdedigbaar. Haar finan-

ï> 
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HET SOCIAALEKONOMISCH 
PROGRAMMA (1954-1966) 

Maandag 31 januari 1966. Ondanks de schietpartij te Winterslag troltken de kompels naar de mijn van Waterscliei. Daar 
kwam het opnieuw tot een treffen met de rijkswacht. Jan Latos werd van op korte afstand in de rug geschoten... 

ciële toestand is gezond en het rendement is ~~~ ~~~ ' ^ 
op één na het hoogste van het Limburgse 
bekken. 

* Het sluiten van een Kempische mijn 
heeft een belangrijker en fataler inslag dan 
het sluiten van een Waalse mijn op de 
omliggende streek. Het aantal werknemers 
in de te sluiten Waalse mijnen bedraagt 
immers beduidend minder in vergelijking tot 
het aantal in Zwartberg. 

* Men heeft steeds nagelaten nevenbedrij-
ven op te richten in het Limburgse. Andere 
tewerkstelling was dus niet gewaarborgd. 

* Limburg is een sociaal-ekonomische 
woestijn. Als provincie is Limburg eenzijdig 
afgesteld op de mijnnijverheid. De smalle 
industrieel-ekonomische basis gekombi-
neerd met de brede demografische aangroei 
zorgde voor een struktureel overschot van 
arbeidskrachten. 

* Globaal stelde de VU dat de sluiting van 
Zwartberg ingegeven is door politieke motie
ven — een kompensatie voor de 5 Waalse 
mijnen die in 1966 ook zouden gesloten 
worden. Noch ekonomisch, noch sociaal valt 
deze beslissing te verantwoorden. 

Tot daar het eerste deel van de studie over 
de VU en de KS. In het tweede deel komt de 
Grote Mijnstaking van 1970 aan bod en zoekt 
de auteur naar de motieven waarom de VU in 
deze konflikten vooraan stond. 

Jaak Cuppens 

Tijdens de periode 1954-'58 ontwik
kelde de VU een organisch maatschap
pijbeeld met „korporatistische inslag". 
De partij had in die periode vooral een 
uitgebouwd programma inzake land
bouw en middenstand met een uitge
sproken anti-marxistische ondertoon. 
Een sterk benadrukt tema vormde de 
industrialisatie van Vlaanderen. 

Iri het Manifest van de VU stelde de 
partij een aantal eisen op sociaal en 
financieel gebied. 

Op sociaal gebied was dit de erken
ning van de persoonlijke en familiale 
belangen van de werknemer, de opslor
ping van de strukturele werkloosheid in 
Vlaanderen door de bescherming van 
de bestaande en de oprichting van 
nieuwe industrie en tenslotte de uitroei

ing van de kanker der mobiliteit door 
werkverschaffing ter plaatse aan de 
Vlaamse arbeider. 

„Werk in eigen streek", was een 
slogan die, in het begin sterk gekontes-
teerd werd, maar uiteindelijk een be
langrijke bijdrage heeft geleverd tot het 
ontstaan van de ekonomische ekspan-
siewetten. 

Op financieel gebied waren de eisen 
de gezondmaking van de rijksfinan
ciën, de hervorming van het fiskaal 
stelsel, een meer rechtvaardige verde
ling van de fiskale lasten, opruiming 
van de fiskale willekeur, en tenslotte 
bestrijding van de ongezonde dtukking 
die van het grootkapitaal, de kapitaal-
koncentraties en kapitaaimonopolies 
uitgaat. 
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ECUADOR 

KULTURELE 
SAMENWERKING? 

V
ANUIT Hotel Tambo Real, 
waar de met minister AncJré 
Geens meegereisde joernalis-
ten overnachtten, heb je een 
uitzicht op een rond pleintje 
met een van de belangrijkste 
musea van Quito, de Casa de 
la Cultura, en met de Ameri
kaanse ambassade. Die was 
na de Panama-invasie weer 
net van alle graffiti gezuiverd, 

maar op het plein stond nog steeds Bush is 
criminal en Panama libre gekalkt. Op het 
pleintje verzamelen zich elke dag venters die 
met hun eetwaren en fruit van het platteland 
naar de stad komen afzakken. Een jongen 
van een jaar of zes is in slaap gevallen 
bovenop zijn mand narranjia's. Een jonge 
Indiaanse moeder met twee mandjes bonen 
schroomt zich niet om midden het drukke 
verkeer haar baby de borst te geven. Het 
lawaai is hier vanaf het ochtendgloren tot 's 
avonds laat oorverdovend: bussen waarvan 
de knalpot het begeven heeft, toeterende 
taxi's, daverende vrachtwagens. De flinter
dunne ramen van Tambo Real — een tambo 
was een rustplaats voor de koeriers van de 
Inka die de afstand tussen Cuzco en Quito 
lopend overbrugden — slagen er nauwelijks 
in het geluid wat te dempen. 

8ANT0 DOMINGO 
Een paar kilometer verderop in het oude 

stadscentrum, binnen de veilige muren van 
het Convento Santo Domingo, heerst bijna 
volledige stilte. De ongewone opwinding die 
er toch voelbaar is, heeft een duidelijke 
reden: het bezoek van minister André Geens 
van Ontwikkelingssamenwerking en zijn ge
volg. In het klooster loopt immers een Bel
gisch bilateraal samenwerkingsprojekt rond 
het behoud en de promotie van het kultureel 
patrimonium. De twee Vlaamse eksperten, 
restauratie-architekt Patrick De Sutter en 
archeoloog Jos Buys leiden er het ministeri-
aal gezelschap rond. De Ecuadoria'anse ar
cheologe deed, net tijdens het hoge bezoek, 
een makabere ontdekking: een onbekend 
skelet onder de eeuwenoude tegels van een 
kloostergang De opgraving van een gedeel
te van het klooster en archeologische pro-
spektie vormen een deel van het projekt. De 
archeologe liet terstond een halogeenlamp 
aanrukken om de verzamelde pers toe te 
laten een mooie foto te maken. 

Ecuadoriaanse restaurateurs, in Brussel opgeleid met een beurs, herstellen 
heiligenbeelden in het Santo Domingo-klooster te Quito. 

Ecuador kan prat gaan op een rijk en 
verschelden erfgoed, zowel prekolumbiaans 
als koloniaal. Het oude Quito werd trouwens 
reeds in 1979 door Unesco erkend als Kultu
reel erfgoed van de Mensheid. Maar on-

in het tweede deel van onze 
Ecuador-serie bevinden we 
ons in Quito, de hoofdstad van 
het Zuidamerikaans evenaars-
iand. Daar staan twee Vlaamse 
koöperanten de Ecuadorianen 
bij in de bewaring van hun kul
tureel patrimonium. Naar de 
toekomst toe belooft dit projekt 
voor de stad een belangrijke 
toeristische trekpleister te wor
den. Landgenoten in een medi
sche centrum slaagden er ook 
in om de kwaal van het kropge-
zwei in het Andesiand bijna vol
ledig uit te roeien, 
luiden. 

danks het toenemend besef van de waarde 
van dit patrimonium, is er een schrijnend 
gebrek aan degelijk gevormde specialisten 
terzake. Bovendien ontbreekt het Ecuador 
aan de nodige infrastruktuur om het hoofd te 

bieden aan talloze problemen waarmee de 
kultuurbeschermers te kampen krijgen. 

Een ware plaag is bvb. de overal in de 
Andeslanden opduikende sluikopgravingen. 
Historische monumenten worden door on
oordeelkundig gespit vernield, maar de inter
nationale zwarte markt in kunstvoorwerpen 
floreert. Jos Buys vertelde ons dat de inlan
ders eventuele onbekende archeologische 
sites gebruiken als een spaarpot. Als er 
dringend brood op de plank moet komen, 
gaat men even snel een paar potscherven 
opgraven. De Vlaamse archeoloog maakte 
het zelfs mee dat een lerares geschiedenis 
punten gaf op de door de leerlingen meege
brachte archeologische vondsten. Wiens 
kruikje het meest de oorspronkelijke vorm 
bewaard had, kreeg een tien. 

De hoofddoelstelling van het projekt in 
Santo Domingo is de vorming van het lokale 
personeel m de verschillende deelgebieden 
die met restauratie en kulturele bewaring te 
maken hebben. Zo wordt een gedeelte van 
het klooster architekturaal gerestaureerd en 
wordt er een wetenschappelijke inventaris 
gemaakt van alle aanwezige kunstwerken. 
Schilderijen, beeldhouwwerken, muurschil
deringen, tekstiel en papier worden bewaard 
en gerestaureerd. Verder wordt het interes
sante kloosterarchief bestudeerd, wordt de 

ï> 
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bibliotheek georganiseerd en richt men een 
modern en didaktisch museum in Het pro-
jekt voor het behoud en de promotie van het 
kultuieel patrimonium is gestart in 1980 Het 
einde van de tweede faze, waarin het proiekt 
zich momenteel bevindt, is voorzien voor 
eind september '91 

Rond dit projekt kan men zich vele vragen 
stellen Sommige ontwikkelingswerkers vin
den bvb dat het behoud van het kultureel 
patrimonium nu met bepaald een prioriteit 
hoort te zijn in onze ontwikkelingssamenwer
king Eerst brood op de plank, en dan een 
museum inrichten, zeggen ze eenvoudig 
gesteld 

Anderen daarentegen vinden dat aan
dacht voor het kulturele erfgoed wel zijn 
plaats verdient in de ontwikkelingssamen
werking Ze halen daar een drietal goede 
redenen voor aan De bescherming van het 
kultureel patrimonium van een volk zou ten 
eerste het gevoel voor eigenwaarde bij dat 
volk aanscherpen Een begrijpelijk argu
ment of gaat ons Vlaams zelfbewustzijn ook 
met terug naar de wortels van ons roemruch
te historische verleden'' 

STRAKS TE LAAT? 
Een mooi gerestaureerde katedraal of een 

interessant museum vormen verder zonder 
twijfel toenstische trekpleisters De katedraal 
van Ecuador's derde grootste stad Cuenca 
bvb IS een juweel Maar 's avonds, wanneer 
ze verlicht wordt, is deze lust voor het oog 
een ekstra wandelingetje meer dan waard 
Cuenca is nochtans geen bijzonder welva
rende stad Het toerisme betekent wel geld in 
het bakje- voor de horeka maar evengoed 
voor de middenstand, de overheid en, uitein
delijk, de burgers 

En een laatste argument van de kulturele 
kooperatie is het urgentie-argument als we 
nu niks doen is het straks misschien te laat 
Veel schatten uit het verleden dreigen onher
roepelijk verloren te gaan indien er nu mets 
voor hun behoud en restauratie gedaan 
wordt. 

Een andere, en pertinentere vraag die 
rond het projekt gesteld kan worden, is m 
welke mate kulturele samenwerking nog tot 
de bevoegdheid van de nationale regering 
behoort Het projekt dateert wel van 1980, en 
IS voor de federalist Andre Geens, Belgisch 
VU-minister van Ontwikkelingssamenwer
king dus eigenlijk een last uit het verleden 
André Geens was tegenover de joernalisten 
erg duidelijk ,,Soortgelijke projekten als het 
behoud van het kultureel patrimonium zullen 
er onder mqn beleid met bijkomen Ik ben 
immers federalist en voorstander van de 
overheveling van Ontwikkelingssamenwer
king naar gemeenschappen en gewesten In 
het huidige regeerakkoord staat deze over
heveling echter met ingeschreven, zodat ik 
hiertoe geen initiatieven kan nemen Ik zorg 
er m het beleid dat ik voer wel voor geen 
beslissingen te nemen die een opsplitsing 
van Ontwikkelingssamenwerking in de toe
komst zouden bemoeilijken " 

Na de rondleiding in Santo Domingo volgt 
nog een wandelingetje door de oude stad 
Boven op een heuvel kijkt de t^aagd van 
Quito toe hoe minister Geens zich op 2 850 
meter hoogte in het zweet loopt te werken 
De maagd heeft een gesneuvelde draak aan 
de voeten liggen Vroeger was ze nog voor
zien van een speer en kettingen Wanneer er 

een fors briesje woei maakten die zo'n vrese
lijk lawaai, dat de inwoners aan de voet van 
de heuvel hun huis niet dierven verlaten. Het 
stadsbestuur zag zich genoodzaakt de ket
tingen te verwijderen Spijtig, dat was pas 
een toeristische attraktie geweest. 

(pdj) 

KROPGEZWEL EN 
KRETINISME BIJNA 
UITGEROEID 

Waar anderen daar voorheen niet in 
slaagden, roeiden Belgische dokters wel 
het kropgezwel en kretinisme in Ecuador 
nagenoeg volledig uit. Het inheemse 
kropgezwel, kretinisme (mentale en li
chamelijke gebrekkige en achterlijke ont
wikkeling veroorzaakt door afwijkingen 
van de schildklier), leerproblemen en een 
hoge kindersterfte waren eeuwenlang 
sterk verspreid onder de Andesbevol-
king, en dan voornamelijk onder de arme 
tjru/c/)a-sprekende Indianen. Deze kwa
len en ziekten zijn alle het gevolg van 
jodiumtekort. 

De bestrijding ervan in Ecuador is het 
voorwerp van een bilateraal (officieel) 
ontwikkelingsprojekt tussen Ecuador en 
België. De Vlaamse dokter Vanderhey-
den leidt samen met drie andere landge
noten een medisch centrum in Quito, 
vanwaar de akties gekoördineerd wor
den. Vóór het jaar 2000 wou men het 
jodiumtekort in de Ecuadoriaanse Andes-
streek uitgeroeid hebben. Het kropge
zwel, kretinisme, leerproblemen en een 
hogere kindersterfte staan immers een 
verdere socio-ekonomische ontwikkeling 
in de weg. Bovendien lijden ook de dieren 
onder het jodiumtekort: onvruchtbaar
heid, perinatale sterfte en een lagere 
melk- of wolproduktie zijn hier de gevol
gen. 

BAANBREKENDE 
TWEETALIGHEID 

De tweede doelstelling van het bocio-
projekt (bocio is de Spaanse naam voor 
kropgezwel) is de vorming van het perso
neel van Volksgezondheid, om de kwali
teit van de diensten te verhogen. 

Om het jodiumtekort tegen te gaan, 
bestaat er een heel eenvoudig middel: de 
zoutproducenten motiveren en bijstand 
verlenen om gejodeerd zout op de markt 
te brengen. De koöperanten bezoeken 
de zoutfabrikanten eens om de drie 
maanden om ze technische bijstand te 
verlenen. (Momenteel is 85% van het zout 
in Ecuador goed gejodeerd. 

Natuurlijk moet dan nog aan twee be
langrijke voorwaarden voldaan worden 
om de doelstelling van het projekt te laten 
welslagen: de risikobevolking ontdekken 
(door de jodiumbepaling in de urine) en 
hen ervan overtuigen om het gejodeerd 
zout te gebruiken. Daartoe werden de 
dorpsleiders gevormd. In de risikodorpen 
werden edukatieve en marketing-aktivi-
teiten uitgevoerd, in het Spaans én in het 
Ouichua. Dit is zeer uitzonderlijk, en voot 
Ecuador zelfs baanbrekend, want de 
oude taal van de Indianen is door de 
autoriteiten niet als officiële taal erkend. 
Nochtans wordt ze door 40% van de 
bevolking gesproken. Kan je je het voor
stellen: het Frans, want dat wordt door 
40% van de Belgen gesproken, geen 
officiële taal meer in België? 

In dorpen waar er een hoog risiko 
bestaat werd gejodeerde olie ingespoten. 
Dit levert een bescherming op voor vier 
jaar. De uitroeiing van het jodiumtekort 
lijkt volgens de projektleiders haalbaar: 
meer dan 95% van de risikobevolking is 
op dit moment beschermd. Dr. Vander-
heyden drong bij minister A. Geens aan 
om het projekt uit te breiden naar de 
andere Andeslanden. Daartoe zou een 
regionaal referentiecentrum opgericht 
kunnen worden, geassocieerd met de 
Wereldgezondheidsorganisatie, dat de 
vorming en opvolging in de Andijnse 
landen verzekert. 
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ONTWIKKELING 

NAAIMACHINES VOOR BURUNDI 

De aktie „Naaimachines voor Burundi" draait op volle toeren. Mevr. Jo Geens was aanwezig bij de inscheping van een 
tweede container naaimachines. 

In de haven van Antwerpen is zopas een 
tweede container met naaimachines naar 
Burundi vertrokken. Dit gebeurde in aanwe
zigheid van Mevrouw Jo Geens, echtgenote 
van Minister van Ontwikkelingssamenwer
king André Geens, die de aktie lanceerde. In 
maart werd reeds een eerste container rich
ting Burundi verstuurd. 

In augustus 1989 startte mevrouw Jo 
Geens de regionale inzamelaktie ,,Naaima
chines voor Burundi" Na een rondreis door
heen dit Middenafrikaanse land zowat twee 
jaar geleden had Jo Geens zich voorgeno
men iets te doen aan een paar heel eenvou
dige noden in de Burundese families. Zij 
stelde er vast dat de vrouwen erg handig zijn 
en wonderen verrichten met behulp van een 
naaimachine. Dergelijke machine maakt de 
Burundese vrouw erg zelfstandig, helpt haar 
aan een inkomen en geeft haar, hoe beperkt 
ook, een stukje eigenwaarde. 

START 
De aktie ,,Naaimachines voor Burundi" 

ging van start bij de VU-Zottegem. Dit bleek 
onmiddellijk sukses op te leveren. Ook in de 
onmiddellijke omgeving kreeg de aktie opvol
ging In het Vlaamse land deinde de aktie uit 
Na Zottegem volgde Leuven met Willy Kuij-
pers. Deerlijk met D.Demeurie, Aalst met 
G.Baetens en J.Caudron, Antwerpen met E. 
Brentjens en Gent met P.Minnaert en K.Van 
Hoorebeke. Per regio zorgden deze mensen 
voor de ophaling en voor een depot Vele 

mensen stelden zelfs hun garage ter be
schikking als voorlopige opslagplaats voor 
de machines. 

De vzw Doe Mee uit Hooglede Gits en de 
vzw SOS Ziekenhuizen verzorgden daarna 
de ophaling per arrondissement. De be
schutte werkplaats Mariasteen zorgde voor 
de reparatie van de naaimachines. Stuk voor 
stuk kregen deze machines een beurt en 
werden ze klaargemaakt voor verzending. 

Nationaal werden zowat 1500 machines 
ingezameld. Daarvan waren er ruim 300 
onmiddellijk bruikbaar en een 500-tal komen 
voor hergebruik in aanmerking. Meestal gaat 
het om mechanische naaimachines maar er 
zijn ook een 50-tal industriële en enkele 
elektrische naaimachines bij. Ook grote hoe
veelheden stof werden door Ucco Gent aan
geboden en alle machines werden van ek-
stra naalden voorzien. 

Het grootste probleem voor de aktie blijft 
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het verzenden van de ingezamelde goede
ren. De verzending naar Burundi voor één 
container kost zowat 250.000 fr Een eerste 
container met 100 naaimachines kon vertrek
ken door de hulp van Mathias Hitimana die 
het transport sponsorde. 

De tweede container vond in het transport
bedrijf Comartrans uit Antwerpen een bereid
willige sponsor. De tweede vracht naar Bu
rundi bestaat uit 61 naaimachines type trap
per, heel wat orthopedisch materiaal, onder-
zoektafels en een grote hoeveelheid stot 

Ter plaatse gebeurt de verdeling van de 
goederen door Zuster Elise zodat ook daar 
de geboden middelen optimaal worden aan
gewend De tocht zelf loopt van Antwerpen 
naar Dar-EI-Salaam, daarna gaat het per 
vrachtwagen naar Bujumbura-Burundi 

Mevrouw Jo Geens is nu op zoek naar 
sponsors om de volgende verzendingen te 
kunnen realiseren. 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD o D 
WESTEN NICHTS NEUES... 

De Duitsers binnen liet Waalse Gewest 
hebben in 1989 de bevoegdheid niet kunnen 
terugkrijgen die zij bij de staatshervorming in 
1988 kwijtgeraakt zijn: die over hun eigen 
monumenten en landschappen. Hier en daar 
is er een lezer of een PDB-politikus die dit 
aanklaagt maar de Eksekutieve van de Rat 
der deutschsprachigen Gemeinsctiaft onder
neemt officieel niets. 

OLIFANT EN MUIS ~ 
Half april 1989 beweren de ministers na 

een regeringstop dat zij „niet bevoegd" zijn, 
Walen en Duitsers moeten het onder elkaar 
uitmaken. De tipische Belgische oplossing 
luidt; de Walen behouden de bevoegdheid in 
rechte, de Duitsers krijgen ze, samen met 
het nodige geld, in feite. De onderhandelin
gen tussen olifant en muis kunnen beginnen. 

De post is in Duits België nog steeds een 
verfransend element. Vele Duitse gegadig
den worden niet in aanmerking genomen 
voor een dienst in hun eigen streek omdat ze 
geen bewijs van hun kennis van de Franse 
taal kunnen voorleggen. Over het hoofd 
wordt gezien dat zij allemaal in het bazison-
derwijs meer Franse lessen ontvangen heb
ben dan goed voor hen is. Dat van de 
hulpkrachten die in februari naar Eupen 
gezonden worden de helft geen woord Duits 
kent, is blijkbaar onbelangrijk. Uit protest 
breekt in Eupen een korte poststaking uit. 
Een interpellatie van volksvertegenwoordi
ger Getilen (PSC) tegen PTT-minister Colla 
(SP) haalt niets uit. 

Er is niet alleen de post. De magistratuur is 
zeker even belangrijk. Daar worden in de 
herfst twee rechters benoemd op plaatsen, 
bestemd voor Duitse Belgen. De ene blijkt 
een halfverfranste uit het Nederduitse Wel-
kenraat te zijn, die evenwel Duits kent. De 
tweede is een Waal die geen woord Duits 
kent. Benoemd door Justitieminister Wattie-
let, die in Vlaanderen als een ruimdenkende 
Waal pozeert. 

Wanneer in maart de mogelijke adoptie 
van Roemeense dorpen in de stadsraad van 
Eupen ter sprake komt, wordt uitdrukkelijk 
vermeden een Duits-Roemeens dorp te kie
zen. 

De Europese verkiezingen veroorloven 
België's Duitsers met een eigen vertegen
woordiger naar Straatsburg te zenden. De 
PDB vraagt, zoals de VU trouwens, dat men 
tenminste tussen een Waal en een Vlaming 
zou mogen kiezen. Daar heeft niemand oren 
naar. Het moet een Waal zijn. Het onthou
dingspercentage bedraagt dan ook niet toe
vallig meer dan 20. 

Idillisch zicht, maar sinds 1988 zijnde Duitsers binnen het Waalse Gewest de 
bevoegdheid Icwijt over hun eigen monumenten en landschappen... l(olonisa-
tie is van alle tijden. (toto VUM) 

GENIEPIG 
De officiële staatshervorming gaat inmid

dels haar naar buiten uit min of meer bevredi
gende gang. Door artikel 59ter van de Grond
wet te wijzigen kent het parlement, op voor
stel van de regering, nu ook aan de „Duitsta
lige Gemeenschap" het recht toe ,,om ver
dragen te sluiten inzake kulturele 
aangelegenheden, inzake persoonsgebon
den aangelegenheden en inzake onderwijs", 
althans binnen zekere grenzen. 

Geniepig is dat uitvoeringswetten van dit 
grondwetsartikel niet met een biezondere, 
maar met een gewone meerderheid zullen 
kunnen aangenomen worden. 

Om mogelijke Vlaamse weerstand te ver
ijdelen? Uitdrukkelijk stelt de regering ook 
dat, in tegenstelling tot de Vlaamse en de 
Franse Gemeenschap, de Duitse niet be
voegd is om het taalgebruik in haar gebied te 
regelen. Die is immers al van in 1962 tot 
faciliteiten voor de verfransers verplicht. En 
de taalbevoegdheid geldt alleen voor taalho-
mogene gebieden. Is dit niet goed bedacht? 

Over de bewoners van het officiële Duitse 
taalgebied verschijnt nog eens iets. Veel 
minder is dit het geval met de bijna 40.000 
verzwegen, deels verfranste Duitsers uit het 
Duitse taalgebied van het België van vóór 
1919. 

In 1989 begaat de Franse Gemeenschap 
de brutaliteit, haar officiële feestdag te sprei

den over twee steden die zij in de loop van 
België's geschiedenis grotendeels heeft 
kunnen verfransen. Brussel en Aarlen. De 
vereniging Areler Land a Sprooch noemt dit 
gebaar ,,unangebracht". Natuurlijk storen 
Walen en verfransten zich hieraan niet. Kurt 
Ortmann, voorzitter van de ,,Rat der 
deutschsprachigen Gemeinschaft" is zelfs 
zo lomp, daar als eregast aanwezig te zijn. 

Spijts alles wordt in officieel franstalige 
gemeenten als Bleiberg (Plombières) nog 
liefhebberstoneel in het ,,Plat" gebracht. 

In 1989 viert he\ groothertogdom Luksem-
burg 150 jaren onafhankelijkheid. Haast on
vermijdelijk gaat dit gepaard met een over
trokken want onbestaand natiebegrip, in 
1984 bekroond met het uitroepen van de 
aldaar gesproken Duitse dialekten tot een 
Luksemburgse taal. 

BEDROEVEND 
ELZAS-LOTHARINGEN 

De verzamelde volksvertegenwoordigers 
van de Bovenelzas vragen eenparig en met 
nadruk dat op school wat meer Duits zou 
geleerd worden en wel van op de kindertuin. 

De tweetalige uitgave van ,,Dernières Nou-
velles" wordt nog door 40.000 lezers ge
kocht, die^van ,,L'Alsace" nog door 30.000. 
De Franse uitgaven lopen respektievelijk in 
de 200.000 en 110.000. 
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VOLKEN EN STATEN 

Voor het eerst wordt de Vastenbrief van de 
bisschoppen met zetel te Metz en te Straats
burg nog alleen in het Frans voorgelezen. 

Vijfentwintig Europarlementsleden onder
tekenen in februari een solidariteitsverkla
ring ten gunste van een aantal Elzassers die 
de moed hadden, hun taal in het openbaar te 
gebruil(en en op grond daarvan een proces 
te verduren kregen. Bij de ondertekenaars 
treffen wij vanzelfsprekend Vandemeule-
broucke en Kuijpers aan, maar ook UI-
burghs, de Gucht en Rolants du Vivier; 
verder nog één Noordnederlander, de ene 
Zuidtiroler en zowaar nog vijf Duitsers uit de 
Bondsrepubliek. 

Het Duitse l<ultuurleven in Elzas en Lotha
ringen blijft schraal. Wel leeft er een tamelijk 
bloeiend dialekttoneel, althans in het zuiden 
van dat gebied. Er verschijnen ook nog een 
paar volksgezinde tweetalige of Duitse bla
den. Daar kan men de klacht vernemen dat 
de Elzassers het zo goed als enig geval 
vormen van een volksgroep die zich met brio 
beijvert om de eigen taal en identiteit kwijt te 
geraken. 

ZWITSERS-DUITSE 
DIALEKTGOLF 

De vrede tussen de volksgroepen in Zwit
serland viordi bedreigd door een verschijnsel 
waarvan de diepere oorzaken nog niet zijn 
blootgelegd. 

Alemanisch Zwitserland is doende, zijn 
band met de andere Duitsers door te knip
pen. Konkreter uitgedrukt: de dialektgolf, 
aldaar bedreigd door de kennis van het 
overkoepelende Hoogduits. Duits-Zwitsers 
gaan steeds meer hun plaatselijk dialekt 
spreken en schrijven, ook tegen taaigenoten 
met een ander dialekt en, wat erger is, ook 
tegen Franse en Italiaanse Zwitsers. Deze 
schieten met hun school-Duits niet meer op 
en protesteren tegen deze gang van zaken. 

Tegenover de Duitsers buiten Zwitserland, 
dit is dus de overgrote meerderheid, ver
zwakt dit het besef van de kuituurgemeen-
schap. Gevolg: verzwakking van de Duitse 
groep in het algemeen, verenging van de 
Zwitsers-Duitse in het biezonder 

Het tweetalige kanton Freiburg is voor 
ongeveer een derde door Duitsers bewoond. 
Om zich op publiekrechtelijk gebied beter te 
verdedigen richten ze een Deutschfreiburgi-
sche Arbeitsgemeinschaft op. 

KARINTHISCHE A F W E I R 
De Duitsers hebben uiteraard niet alleen in 

Oost en West grenzen; ook in Noord en Zuid. 

Die in het noorden zijn niet erger dan in het 
binnenland: verzwakkend volksbewustzijn. 
Als dat in de Bondsrepubliek verandert, zal 
dat in Deens Sleeswijk ook wel veranderen. 

Moeilijker liggen de zaken in het zuiden. 
Wij hebben vorige jaren al vaak de achter
gronden van de problemen met Slovenen en 

Italianen geschetst. Nu houden wij ons bij de 
feiten van 1989. 

Het schooljaar 1989-1990 is het eerste 
voor een tweetalige (Sloveens-Duitse) privé-
lagere-sc/?oo/ in Karinthië's hoofdstad Kla-
genfurt. De onderneming is tipisch voor wat 
daar aan de gang is. Met de beste wil van de 
wereld kan men Klagenfurt niet tot het Slo
veense taalgebied rekenen. De Slovenen 
willen geen Sloveens doch tweetalig onder
wijs om naderhand, na telling van wie Slo
veens kent, ook alle Sloveens kennende 
Duitsers bij hun groep te voegen. Duitse 
Oostenrijkers die op deze verdraaiing wijzen 
worden door linksen en door kosmopoliti
sche Weense kringen als nazi's gebrand
merkt; diezelfde kringen komen aan de Slo
veense eisen overijverig tegemoet, om toch 
maar een goed, vooral een niet-nationalis-
tisch figuur te slaan. 

In maart worden landdagverkiezingen ge
houden. De Sloveense (en door linkse Oos
tenrijkers aanbevolen) lijst Anderes Karnten-
/Drugacna Koroska behaalt 1,7 % van de 
stemmen. 

Begin augustus laat een Hollands „Oos-
tenrijkkomitee" van zich horen. Het wil va
kantiereizen naar Karinthië ontmoedigen, als 
boykot tegen deze ,,bruine" deelstaat. Ter 
plaatse heeft men de gevolgen ervan niet 
gevoeld. 

De Slovenen zijn in Oostenrijk niet talrijk 
en tenslotte is Oostenrijk een Duitse staat. 
Dit versterkt aanzienlijk de positie van de 
Duitsers tegenover de Slovenen. 
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Zuid-Tirol: Duitsers in Italië. 

ZUID-TIROL ZACHTJES 
BERGAF 

Met Italië is het andersom. Daar wonen de 
Duitsers in een Italiaanse staat. Na 70 jaren 
bezetting, achtervolging, intimidatie, diskri-
minatie en sleet, verzwakt de Duits-Tiroolse 
weerstand. 

Op 1 januari 1989 bezet de Duitse volks
groep nog niet de helft van de staatsbetrek-
kingen in haar eigen gebied (de spoorwegen 
dan nog uitgezonderd), ofschoon zij er twee
derden van de bevolking uitmaakt. 

Na 18 jaren wordt eindelijk de wet uitge
voerd die een administratieve rechtbank te 
Bozen oprichtte. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen (8 mei) 
behoudt de SVP (Südtiroler Volkspartei) te 
Bozen haar 10 zetels. De Italiaanse neo
fascisten verhogen hun aantal van 11 op 14. 

Bij de Europese verkiezingen behaalt de 
SVP 53 %, dit is 10 % minder dan in 1984. 
De SVP krijgt steeds meer tegenwind vanwe
ge eensdeels haar verflauwende weerbaar
heid en anderdeels de verflauwende weer
baarheid van de kiezers. De eerste reden 
veroorzaakt scheuringen door radikalere 
groepen (Benedikter, Meraner, Klotz), de 
andere verklaart het sukses van Grünen (ook 
daar anti-nationalistisch) en liberalen. 

Zuid-Tirol is in het Europarlement nog 
vertegenwoordigd door Dalsass, die echter 
niet in de Regenboogfraktie doch in de 
kristendemokratische fraktie zetelt. 

Er is ook een neo-fascistische Europarle
mentariër. De internationale pers maakt daar 
opvallend weinig heisa over. 

Ondertussen worden leden van de aloude 
Landesschutzen (wel nog vinniger dan onze 
schuttersgilden) door de overheid van 
Noord- en Zuid-Tirol als mogelijke terroristen 
verdacht en soms in de prang gezet. 

Op 9 november is er goed nieuws. Dan 
wordt een uitvoeringsbesluit van kracht dat 
het gebruik van de Duitse, Italiaanse en 
Ladinische taal regelt. Deze talen worden op 
gelijke voet gesteld. Strenge sankties tegen 
niet-naleving zijn voorzien. 

Voor de toekomst van Zuid-Tirol van groot 
belang is een beslissing van het Italiaanse 
Grondwettelijk Hof. Dit bepaalt dat het de 
Staat toekomt, de beslissingen van de Ge
westen, ook van die met een biezonder 
statuut (Aoste en Zuid-Tirol) uit te werken en 
op de Italiaanse wetgeving af te stemmen. In 
zijn overwegingen wijst het Hof op het belang 
van een unitaire rechtsorde. 

In feite zijn al in 1989 — en ook voorheen 
— ettelijke dekreten door het Hof afgewezen. 

Als de Zuidtirolers dit slikken en dan offi
cieel gaan verklaren dat er geen betwisting 
meer Is met Italië (daar is ernstig sprake 
van), worden alle vormen van uitholling van 
hun autonomie mogelijk. 

Karel Jansegers 
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,UNE JAM NJIFLLAMEN... jj 
IJ : Tijdens het TV-
nieuws op dinsdag
avond 17 aprii stond 
je er doodmoe bij in 
Zaventem. Je gezicht 
was behoorlijk be
trokken, wat was er 
eigenlijk in Kosove 
gebeurd? 

W. Kuijpers: „VJe\ 
ja, vele Skiptaarse 

vrienden hadden ons al lang uitgenodigd om 
in het Albanese deel van Servië, het afge
zwakt-autonome Kosove, een werkbezoek te 
brengen De reis was bovendien vermoeiend 
omdat we vooraf in Ljubljana met de Steve
nen en in Zagreb met enkele Kroatische 
politici urenlang overlegd hebben hoe zij 
opnieuw aansluiting kunnen vinden bij de 
Westeuropese demokratische samenleving 
In Kosove zelf zijn we dan tot viermaal toe 
met de VNOS-ploeg aangehouden en de 
laatste maal kregen we er op de koop toe nog 
een serie schoppen en matrakslagen bij De 
militaire noodtoestand — die intussen opge
heven IS — heerste er immers nog volop En 
mijn Albanees zinnetje „Une jam nji Flla-
men " — Ik ben een Vlaming — werd door 
de Servische milicia-oren niet begrepen 
Integendeel!" 

NETWERK 
WIJ: Waarom nu het Albanese deel van 

Joegoslavië bezoeken, vraagt de gemid
delde Vlaming zich wel af? Heeft dat wel 
zin? 

W. Kuijpers: „Natuurlijk heeft dat zin' 
Alleen al de volksnationale solidariteit ge
biedt dit Zo heeft Jaak Vandemeulebroucke 
in het Europarlement met zijn goedgekeurd 
Armenieverslag erg veel bijgedragen tot de 
politieke inschakeling van de Armeense her
geboorte in het Europese raderwerk In 1984 
kreeg hij die opdracht Maar reeds voordien 
op 15 april 1976 deelde ik in de Armeense 
hoofdstad Jerivan een 2 000-tal pamfletten 
uit „Don Quichot" betitelden sommige joer-
nalisten me, toen ik — even vermoeid' — uit 
de Armeense bajes terug kwam En zie, 
begin april '90 sloot Jaak met de Armeense 
Nationale Beweging het toetredingsakkoord 
voor onze EVA 

Walter Luyten's inzet voor de Basken, 
Nelly Maes' kontakten met de Saharoui's, 
Frieda Brepoels' verbroedenng in Fries
land De vele afdelingsreizen naar Frans-
Vlaanderen, naar Duits-Oost-Belgie, naar de 
Elzas 

De VU-ploeg van Deerlijk, verbroederde 
o IV Dirk Demeurie met een Thurings DDR-
dorp, de VUJO zat in Oost-Berlijn, Jaak 

Gabriels en Bree zijn in Katalonie goed thuis 
enz Het zijn allemaal onderdelen van ons 
volksnationaal politiek netwerk in een veran
derend Europa Vergeet het met onbekend 
IS onbemind' En samen staan we sterk 
binnen het centralistisch Europa van mor
gen " 

WIJ: De Skiptaren die in ons land ver
blijven vielen je bijna als Clouseaufans om 
de hals in de luchthaven, hoe verklaar je 
die emotie? 

W. Kuijpers: „Iedereen heeft zo'n beetje 
zijn natuur' Die lllyrische Albanezen of Skip
taren zijn een hoofs maar ook een emotio
neel volk met karaktertrekken die je gelijk
aardig bij leren, Vlamingen en Basken terug
vindt Ik voel me bij hen dus erg goed thuis 
Ze zijn humorvol — spits, levenskrachtig en 
houden van een goeie tafel, een lied en 

Tijdens de voorbije Paasdagen 
verbleef senator Willy Kuijpers 
in Kosove (Kosovo, de zelf
standige Albanese provincie 
van de deelstaat Servië) in Joe
goslavië. 
Hij bekeek er het probleem van 
de achteruitstelling van de Al
banezen door de Serven, ook ai 
maken zij er 90 % van de bevol
king uit. 
in een vraaggesprek peilde de 
redaktie naar zijn bevindingen 
en probeert Kuijpers een ant
woord te ontfutselen op de 
vraag naar de zin van dergelij
ke bezoeken. 

waarderen erg wat je voor hen doet Maar 
zoals de Koerden hebben ze weinig politieke 
vrienden in de wereld " 

PECHVOGELS 
WIJ: Hoe verklaar je dat? 

W. Kuijpers: „Skiptaren zijn het oudste 
Indo-Europees volk in de Balkan En elkeen 
wil hun vel en hun vruchtbare grond Zij 
konden aan die veroveringsdruk eeuwenlang 
weerstaan Denk maar aan de opdringerige 
Grieken, aan de imperialistische Turken — 
tot en met 1912, aan de Serven, hun Slavi
sche buren die hen maar al te zeer willen 
assimileren In Vuqiterne ontmoette ik een 
longen van 13 jaar die op 31 maart door een 
Servische politieman een levende muis in de 
mond gestopt kreeg met de woorden „Nu 
zul je wel Servisch leren spreken'" En een 

De dubbelhoofdige zwarte adelaar op 
rode achtergrond vormt het wapen en 
de vlag van de Skiptaren (adelaarszo
nen) of Albanezen (witte bergbewo
ners). De adelaar kijkt waakzaam voor 
dit oude volk naar het aanvallende 
Westen (Italië- en naar het even ver-
overingsgezinde Oosten (Turkije). Je 
mag hem zeker niet in dezelfde kooi 
stoppen met de bij meer bekende 
tweehoofdige Oostenrijks-Habsburg-
se adelaar! Oostenrijkse machtheb
bers hebben er immers mede voor 
gezorgd dat heel wat Skiptaarse 
woongebieden bij Slavische (Servië, 
Macedonië en Montenegro) onderge
bracht werden. De Albanese adelaar 
telt negen vliegpennen aan elke vleu
gel; net als de pijlenbundel bij de 
Nederlandse leeuw, vertegenwoordi
gen ze elk een Albanese provincie. 

dag later vertelde een jonge Kosovaarse 
vrouw me haar repressieverhaal Ze kreeg 
een scherp-gestelde gasgranaat in de mond, 
terwijl een hele patroelje Servische politie
mannen haar ouderlijk huis op wapens door
zochten Voor vele Serven zijn de lllyrische 
Skiptaren een achterlijk boerenvolk In Bel
grado deden we de proef op de som de vele 
straatkeerders die we aanspraken via onze 
Albanese vrienden waren allen Rom-zigeu-
ners of uitgeweken, werkloze Kosovaren 
Tijdens de jongste wereldoorlog werd Koso
ve het wingewest van hooghartige Italiaanse 
fascisten, die hen al even vernederend be
handelden " 

WIJ: De pechvogels van de geschiede
nis? 

W. Kuijpers: „Zeker tot aan Tito Die 
bracht voor hen een stuk zelfbestuur teweeg 
In 1974 verwierven zij bij de Joegoslaafse 
grondwetswijziging, net zoals het Hongaarse 
Vojvodina, een autonoom statuut binnen de 
Servische" deelstaat en dit met een eigen 
parlement en eigen regering Op 29 maart 
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'89 werd dat zelfbestuur echter door de 
Servische regering met een nieuwe grond
wetsherziening een flink stuk terugge
schroefd. Na Tito's dood in 1980 hadden zij 
dat voelen aankomen. En vanaf de lente 
1981 bleven de Kosovaren niet weg uit de 
straat. In de wederopbloei van de demokrati-
sche gevoelens in gans Midden-Europa eis
ten zij een 7e deelstaat te worden van 
Joegoslavië. 

En terecht. Er wonnen immers meer Skip-
taren in Joegoslavië dan bv. de deelstaat 
Bosnië aan bewoners telt. En vergeet de 
Servische overheersingsdrang niet, die hen 
iedere dag naar meer zelfbestuur drijft." 

WIJ: Is die Servische vervreemdings-
druic dan zo sterlc? 

W. Kuijpers: „Die loopt tot ver in de 
geschiedenis terug. In 1937 ontwikkelde een 
zekere dr. Vaso Cubrilovic voor de Servische 
legerleiding een assimilerings- en verhuis
plan voor de Kosovaren. Na de val van de 
monarchie en de machtsovername zette 
deze man zijn beroepsloopbaan verder via 
de Kommunistische Parij, ditmaal als direk-
teur van het Balkanologisch Instituut te Bel
grado en later als Servisch minister! Een 
voor Vlamingen bekende metodiek zijn de 
administratieve ingrepen. De dorpsopschrif
ten, de wegwijzers zijn in het Albanees-
sprekende deel tweetalig met het Servisch 
vooraan enz... Waar in Tirool de Italianen 
een inwijkingspolitiek voerden doen de Ser-
ven dat ook in Kosovë. Leger en politie, de 
sleutelfunkties in bedrijven en overheids
diensten worden stelselmatig aan Serven 
toegewezen. Tussen beide wereldoorlogen 
in, werden zowat 300.000 Albaniërs naar 
Turkije en Albanië weggepest. En deze poli
tiek dreigt nu ook weer. Op 10 april '90 
werden de eerste uitwijzingsbevelen gege
ven aan Albanese door de Verenigde Naties 
erkende vluchtelingenfamilies. Vanaf 1948 
trokken vele uit het totalitaire Albanië weg en 
startten dikwijls enkele km. verder over de 
staatsgrens een nieuw leven. Hun eigen
dommen zouden toegewezen worden aan 
Servische inwijkelingen..." 

WIJ: Op een ogenbliic dat de Duitse 
Bondsrepubliek ongeveer 1 miljoen duits-
taligen uit de DDR, uit Siiezië, uit Pomme-
ren, uit de Romeense Banaat enz... liet 
overltomen of wegicoclit om haar ingezal(-
te geboortecijfer aan te vullen gebeurt 
ginds dus iets gelijkaardigs; maar dan met 
de vuist? 

W. Kuijpers: „Inderdaad, de Serven heb
ben schrik van de Kosovaarse bevolkings-
eksplozie. Het geboortecijfer ligt bij de Alba
nese families zeer hoog. De klari-tradities 
leven er bloedsverbonden-solidair sterk, le
dere Albanees helpt de andere, vanuit de 
eeuwenlange onderdrukking. Hun hoeven 
en huizen blijven nu, zoals vroeger tegen het 
Turkse gevaar, omgeven door hoge, be
schermende muren. Je zou ze kunnen ver
gelijken met onze Haspengouwse kasteel-
hoeven. Dit alles irriteert de Serven die graag 
het bodem- en landbouwrijke Kosovë willen 

O 

De vermoorde Enver Hadri woonde lange tijd in de Albaniëstraat te Brussel. Hij 
had zich daar — omwille van de naamsimboliek — een tweede thuis gezocht. 
Met reuzefoto's van Enver rouwde een menigte zwijgend-protesterend op 3 
maart j . l . vóór de Joegoslavische ambassade. Op de voorgrond bemerken we 
Envers oudste zoon (het gezin telt 4 kinderen) en senator Willy Kuijpers. 

NËNË TEREZËS 
EN VILIKËRPES 

In Gjakovë stromen duizenden Albane
zen op Paasdag 15 april rond de katolie-
ke kerk samen: moslims en kristenen. De 
Kosovaarse priester Alexander Gjergji, 
een vriend van gevangenisaalmoezenier 
Daniël Evrard (Dendermonde) gaat er in. 
de paasviering voor. Naast hem Mullah 
Hoxha. Samen zeggen ze: „Kijk met 
naar de verschillen, maar naar 't geloof". 
Zij verwijzen naar hun Albanese Gonxhe 
(= tulp) Bojaxjiut de naam van Nënë 
Terezës — Moeder Tereza, die op 27 
oogst 80 jaar zal worden. „Zij verenigt 
onze Geest en geeft ons drit (licht) in 
deze duisternis" zegt de Mullah. Degjak-
marjes (de vendetta), voorbereid door de 
jonge Kosovaarse verzoeningsbeweging, 
wordt maatschappelijk verbannen. Spor-
ru (ga buiten) zeggen beide voorgangers 
tegen deze Turkse, sedert eeuwen ge

koesterde bloedwraak. Tientallen oude
ren en jongeren, met en zonder plis (wit 
vilten Albanees hoedje), vroegere 
bloedsvijanden omarmen elkaar we
nend... Voor de mikro fluisteren ze hun 
wens. De doodsdwang van generaties 
wijkt. De massa met de vele betrokken 
families kijken en luisteren ademloos. 
Vooraanstaanden uit de half-klandestie-
ne Demokratische Liga en het Jeugdpar-
lement, de professoren dr. Anton Cetta, 
dr. Mark Krasniqi, dr. Zekeria Cana en dr. 
Din Mehmeti — samen goed voor vele^ 
jaren gevangenis — schudden ontroerd 
die verzoende handen. 

En Vili Kërpes, een Vlaams senator 
van 2.000 km méér noordwestwaarts 
deelt hier mee de vrede van een volk, dat 
zich wil handhaven in het Europa van 
morgen. 

21 WIJ - 27 APRIL 1990 



WIJ IN EUROPA 

bezitten voor hun belangen. Vele uitgeweken 
Albanezen steunen daarenboven geldelijk 
vanuit de rest van Europa, vanuit de VSA, 
Australië en Kanada hun familie in Kosovë. 
Zo kunnen zij hun landbezit beveiligen en 
zelfs uitbreiden. Ook dat zien de Serven met 
lede ogen gebeuren." 

SOLIDARITEIT 
WIJ: Zoeken de Serven een konflikt? 

Willen zij hun leger ter plekke sturen en de 
Albanese gemeenschap verder afbou
wen? 

W. Kuijpers: „ Voor zover ik dit kon erva
ren lijkt dit zo te zijn. Achter al die treiterijen 
zit m.i. toch een strategie. Wij hebben niet 
alleen de stukgeslagen woningen met eigen 
ogen gezien. We hebben niet alleen meege
maakt hoe Albaneessprekenden geen ver
zorging kregen in ziekenhuizen. Maar dui
zenden Albanese leerkrachten, arbeiders 
enz... vielen de jongste jaren werkloos. In 
Kosovë leven zowat 2 miljoen mensen, waar
van 77,4 % Albanezen; 13,2 % Serven; 1,7 
% Montenegrijnen en 0,8 % Turken. Slechts 
1 op de 13 aktieve Albanezen is tewerkge
steld, bij de Serven is dat 1 op 5 en bij de 

Montenegrijnen stijgt dat tot 1 op 3. In de 
Albanese gemeenschap leven zowat 60.000 
families zonder één enkele tewerkgestelde. 
We bezochten een familie die moest leven 
met 11 personen vanuit de opbrengst van 90 
are akkerland, het overlevingspensioen van 
de moeder — 21 fr. per maand — en dat wat 
de uitgeweken zussen vanuit Kanada en 
Zwitserland maandelijks opsturen. Hoelang 
hou je zoiets vol, voor datje aan de uitwijking 
begint?" 

WIJ: Wij lazen dat het Albanese deel 
van Joegoslavië het sterkst achterop zit, 
klopt dat? 

W. Kuijpers: „Jazeker. Na Tito's dood in 
1980 werd de inhaalbeweging in het onder
wijs en de kuituur afgeremd. Niettegenstaan
de een sterk stijgende Albanese bevolking 
daalde aan de universiteit van Pristhtinë 
geleidelijk de Albanese deelname tot in 1989 
t.a.v. 1981 tot 60 %. Dit schooljaar werden 
7.600 Albanese jongeren die in Kosovë lager 
onderwijs beëindigden, niet meer ingeschre
ven voor het voortgezet onderwijs. De onge
veer 70.000 naar Belgrado uitgeweken Alba
nezen hebben er geen enkele Albanese klas. 
In Macedonië en Montenegro waar, aanleu
nend bij het Albanese Kosovë, nog zowat 

300.000 Albaneessprekenden leven, krijgen 
deze geen enkel uur Albanees onderricht. 
Maar de Servisch-Montenegrijnse minder
heid in Kosovë telt 140 schoolklassen met 
minder dan 7 leerlingen..." 

WIJ: En wat ga je nu voor die mensen 
doen? 

W. Kuijpers: „De onbekendheid omtrent 
die ondenverp tracht ik te doorbreken. De 
VNOS-uitzending van 24 april j.l., de VTM-
bijdrage en de persartikels droegen hier toe 
bij. We richten een hulpgroep op. Zo voelen 
zich vele Albanese uitwijkelingen zieh ook 
beter verbonden met Vlaanderen. We berei
den met „SOS-Doe mee!" een medisch 
hulpprogramma voor St.-Paulusjeugdkam-
pen wil een 50-tal minderbegoede Kosova-
ren in het Tiroolse Lechtal op bezoek laten 
komen. De VUJO-EVA wil na 11 juli met een 
ploegje ginds op verkenning en verbroede
ring trekken. Het is bovendien een reusach
tig mooi gebied. Bovendien trachten we door 
een interpellatie in de Senaat het beleid van 
de 12 Europese lidstaten naar Joegoslavië 
inzake mensen- en volkerenrechten open te 
trekken. Ons land zou daarin het voortouw 
kunnen nemen." 

(m.v.h.) 

„LAND VAN DE 
SKIPTAREN" 
• Met velen lazen we dit spannende Karl 
May-boek tijdens onze jeugd. We wisten toen 
nog niet, wat een ieraar ons later zou voor
houden, nl. dat een groepje huurlingen — 
Skiptaren — de Vlamingen bijstond tijdens 
de Guldensporenslag in 1302! 

• De Kosovaarse ondergrond bergt zowat 
40 % van de Joegoslaafse steenkool en 56 
% van de lood- en zinkvoorraden. Hij bezit 
grote reserves aan nikkelerts, chroom, 
bauxiet, zilver enz... Het Trepcabedrijf, waar 
de arbeiders tegen de autonomie-afbouw In 
staking gingen, is één der grootste lood- en 
zinkbedrijven ter wereld. De bezoedeling van 
lucht en bodem is er reuzegroot... 

• Skiptaren zou je kunnen vertalen als „zo
nen van de adelaar". In Albanië zelf (Albanië 
betekent witte berg) leven ze met 2,6 miljoen 
en in Kosovë, dat „zeis" wil zeggen, nog 
eens bijna 2 miljoen. Maar ook in de aan
grenzende republieken Montenegro, Mace
donië en Servië tellen we er nog zowat 
300.000. Fel vergriekst vinden we er nog 
eens 200.000 in het noordwestelijke Chame-
ria van Griekenland. Ook Italië (Sicilië en 
Calabrië) herbert sedert meer dan 500 jaar 
oud-knstelijke Albanese vluchtelingenneder-
zettingen. Samen is dit over 4 staten gebro
ken adelaarsnest goed voor 5,3 miljoen zo
nen e^ doctiters. Maar de tegenspoed deed 

GFIEKENLAND 

nog eens ongeveer 2 miljoen een thuis 
vinden, elders in de wereld. 

• Skanderbeg is de grote, moedige Albane
se vorst die tot zijn overlijden in 1468 de 
Skiptaren in hun onafhankelijkheidsstrijd 
leidde, vooral dan tegen de Turken. Zijn 
naam is een albanisering van , Alexander" 
en het Turkse „bef = zowat een baron. Je 
kan hem politiek vergelijken met onze Arte-
velde. 

• Het geboortecijfer van de Albanese bevol
king behoort met Ierland tot het hoogste in 
Europa. De sociaal-ekonomische achter
stand bevond er zich na 5 eeuwen Turkse 
bezetting in een haast middeleeuwse toe
stand. De federale bestuurstechnieken lieten 
Kosovë na de 2e WO toe zijn industriële 
voortbrengst te vertwintigvoudigen. Zo ver
hoogde ook de welvaart. Maar hierop zet 
Servië een koloniserende rem. 
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HELP, EEN FABRIEK AAN 
DE VOORDEUR! 

H
ISTORISCH ontstond de paro
chie Haacht-Station, verspreid 
over de gemeenten Boortmeer-
beek, Haacht en Kampenhout, 
omstreeks 1920 rond de brou
werij Primus en het station van 
Haacht, dat op zowat 2 kilome
ter van Haacht-centrum ligt. De 
gemeente Kampenhout legde 
bijna 20 jaar geleden een indus-
tneterrein aan achter het kruis

punt Kampenhout-Sas, dat Leuven met Me-
chelen, en Brussel met Haacht verbindt 
Jaren was er met de minste industriële aktivi-
teit te bespeuren, maar de ekonomische 
heropleving zorgde de jongste maanden 
voor een ware boom En die leidt nu tot heel 
wat milieuhinder Want het industrieterrein, 
uitgebaat door de interkommunale Haviland, 
paalt zonder overgangszone aan de sociale 
woonwijk van Haacht-Station. 

Elk weldenkend mens vraagt zich af hoe 
dat mogelijk is nu de ruimtelijke ordening 
netjes (?) in gewestplannen gegoten is Het 
antwoord is eenvoudig de woonwijk Haacht-
Station maakt deel uit van het gewestplan 
Leuven, en het industneterrein Kampenhout-
Sas valt onder het gewestplan Halle-Vilvoor-
de Die twee gewestplannen werden, zo blijkt 
nu, opgesteld zonder met elkaar rekening te 
houden 

EEN KOMITEE WORDT 
GEBOREN 

De vestiging van het industrieterrein be
wees dat de gemeentelijke overheid in Kam
penhout jaren terug met verder keek dan de 
neus, in dit geval het kiespubliek, lang is Het 
doet een beetje denken aan de bouw van 
kerncentrales, als het enigszins mogelijk is 
in dunbevolkte gebieden pal op de grens met 
een buurland De opgewekte energie wordt 
dankbaar aangewend, en by een ongelukje 
met een reaktor wordt de schade in eigen 
land tot een minimum beperkt Zo gebeurde 
het ook met de vestiging van het industrieter
rein, de gemeente Kampenhout rijft de in
komsten binnen, maar slechts een fraktie 
van haar inwoners deelt in de milieu-overlast 

Tegen die overlast voor het leefmidden 
kwam een milieukomitee van wijkbewoners 
in het geweer Terecht staken de leden van 
het komitee een vermanende vinger op naar 
de lokale politici bij wie ze, acht maanden 
geleden nu, te rade gingen Aanvankelijk 
zonder resultaat. Het is nochtans de taak van 

•///^'xi"/VAV'jyyA'^/'"^'f/ 

r'Ktrxf*''''' <&» 

Geen groene bufferzone tussen de sociale woonwijk in Haacht-Station en liet 
industrieterrein van Kampenhout of hoe efficient zijn de gewestplannen? 

(foto VJE) 

de lokale verkozenen om de belangen van de 
inwoners te behartigen, en eigenlijk is het 
wel straf dat ze pas in beweging komen 
wanneer een komitee hen de oren van het 
hoofd zaagt, zo redeneerden de buurtbewo
ners terecht 

De wijk Haacht-Station ligt ver
deeld over drie gemeenten 
(Haacht, Boortmeerbeek en 
Kampenhout) en twee arron
dissementen (Leuven en Hafle-
Vilvoorde). Zoiets schept in 
een land als België natuurlijk 
problemen. Eén daarvan is de 
inplanting van een industriezo
ne, zomaar vlak naast een so
ciale woonwijk. De wijkbewo
ners namen dit niet, en riclitten 
een milieukomitee op. Na acht 
maanden vechten tegen de 
bierkaal, lijkt er eindelijk schot 
in de zaak te komen. Maar, hoe 
langer het milieukomitee in het 
potje roert, hoe meer het ook 
begint te stinken. 

Het komitee stootte op heel wat onwil, en 
werd van het kastje naar de muur gestuurd 
Iedereen trok ijveng zijn paraplu open, tol 
zelfs op ministerieel mvo werd de zwarte piet 
doorgespeeld Toegegeven, de problemen 

op Haacht-Station zijn met met een ja of een 
neen op te lossen Het gaat meer om een 
ingewikkeld web van problemen, die elk 
afzonderlijk wel verdraaglijk zijn, maar die 
door hun versterkend samenspel de woonsi
tuatie onleefbaar dreigen te maken Er ont
breekt bvb een groene bufferzone tussen de 
bedrijven en de sociale woningen, er is heel 
wat mis met de bouw- en eksploitatievergun-
ningen op het industrieterrein (zie kader), er 
IS de lawaaihinder van een betonfabriek, de 
vrees voor een overslagstation voor huishou
delijk afval dat in aanbouw is, klachten over 
roetneerslag, en, als klap op de vuurpijl, de 
toenemende verkeershinder in de daarop 
met voorziene sociale wijk 

VERKEERSOVERLAST^ 
Enerzijds valt die verkeersoverlast te ver

klaren door de files op de Haachtsesteenweg 
richting Brussel, waardoor steeds meer 
spitsnjders de woonwijk als alternatieve ver
bindingsweg gebruiken Anderzijds zijn er 
natuurlijk de zware vrachtwagens (er bevin
den zich een aantal transportbedrijven op 
het industrieterrein) die af en aan rijden, en 
ook de nachtrust verstoren De smalle baan
tjes van de wijk zijn voor deze verkeers
stroom helemaal met gebouwd De aanleg 
van een uitweg van het industrieterrein naar 
de drukke steenweg zou de wijk alvast van 
deze verkeershmdei ontlasten, maar zo'n 
weg zou de filevorming op de Haachtse-
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steenweg natuurlijk versterken en de plan
nen voor een nieuw viadukt over Kampen
hout-Sas doorkruisen Vermits die grootse 
plannen door Sauwens naar de onderste 
burolade van zijn kabinet verwezen werden, 
liet het kabinet van de minister van Openba
re Werken reeds doorschemeren dat er geen 
grote bezwaren meer zouden bestaan tegen 
die weg 

Enkele maanden geleden ging het milieu-
komitee met een petitie bij de wijkbewoners 
rond Op vier gezinnen na tekende de ganse 
wijk De gemeentebesturen konden nu met 
meer doen of hun neus bloedde Haachts 
VU-raadslid Mark Vermeylen informeerde 
zijn Kampenhoutse VU-kollega Mane-Louise 
Thiebaut Kwieke t^/lane-Louise interpelleer-
de terstond het homogene CVP-schepenkol-
lege van Kampenhout, algemeen be
schouwd als de belangnjkste boosdoener 
Burgemeester Verhoeven is een ware mees
ter in het opentrekken van paraplu's en 
afschuiven van verantwoordelijkheden Ver
hoeven wees er reeds herhaaldelijk op dat 
het met de gemeente Kampenhout is die de 
industriezone in handen heeft, maar wel de 
interkommunale Haviland Voor ingrijpende 
maatregelen verwees hij steeds naar de 
interkommunale 

Tijdens de gemeeenteraad van 5 februari 
jl stelde de burgemeester ook dat alle bedrij
ven op het mdustneterrem de vereiste ver
gunningen bezitten en aan alle wettelijke 
voorwaarden voldoen Niets is minder waar 
(zie kader) Het is nochtans de burgemeester 
die in zijn funktie als hoofd van de politie en 
toezichthoudende ambtenaar inzake ruimte
lijke ordening en eksploitatievergunmngen 
de nodige vaststellingen moet doen, proces
verbalen kan laten opstellen, en alle maatre
gelen hoort te nemen opdat de wettelijke 
voorschriften zouden worden toegepast 

KUIJPERS IN AKTE ^ 
Leuvens Volksuniesenator Willy Kuijpers 

drong bij de drie kolleges en bij Haviland aan 
om gezamenlijk en aangehouden overleg te 
plegen om de milieu- en verkeershinder voor 
de bewoners weg te bannen Ook vroeg 
Kuijpers gemeenschapsministers Kelchter-
mans (Leefmilieu), Waltniel (Ruimtelijke Or
dening) en Sauwens (Openbare Werken) om 
snel koordmerend op te treden De algeme
ne sekretaris van de Volksunie wil ook weten 
wat er met het afvalwater van het industrie
terrein gebeurt Waarschijnlijk stroomt dit 
ongezuiverd rechtstreeks in de Leibeek, en 
zo in de Dijle en de Schelde 

Gelukkig lijkt de zaak nu m een stroomver
snelling terecht te komen (zie kader) Op 4 
mei vindt in Haacht-Station een KAV-hoorzit-
ting over de milieuproblemen plaats Onder 
meer de gemeentebesturen van Haacht en 
Boortmeerbeek, Haviland en enkele bedrij
ven uit de industriezone zegden hun mede
werking reeds toe Alleen het gemeentebe
stuur van Kampenhout liet de uitnodiging 
totnogtoe onbeantwoord 

(pdj) 

EEN WASLIJST 
OVERTREDINGEN 

Op de Kampenhoutse gemeenteraad 
van 5 februari jl stelde burgemeester 
Verhoeven dat alle bedrijven op het 
industrieterrein Kampenhout-Sas de 
vereiste vergunningen bezitten en aan 
alle wettelijke voorwaarden voldoen 
Het milieukomitee trok deze bewenng 
in twijfel en ging op onderzoek uit 
Ziehier het resultaat 

1) Een metaalverwerkend bedrijf 
kreeg zijn bouwvergunning op voor
waarde dat er een groenscherm aange
legd zou worden Wat nog met gebeurd 
IS 

2) Een transportfirma kreeg een 
bouwvergunning voor het bouwen van 
burelen Voor de werkplaatsen die in
tussen het industrieterrein sieren werd 
echter geen bouwvergunning verleend 
Het transportbedrijf heeft ook geen eks-
ploitatievergunmng, hoewel er meer 
dan dagelijks onderhoud wordt uitge
voerd 

3) Een bedrijf van afbraakmaterialen 
kreeg geen bouwvergunning voor een 
loods Nochtans staat de loods er intus
sen Tevens werd het terremnivo dras
tisch gewijzigd en werd er een afwate
ringsgracht van het aanpalend rekrea-
tiegebied gedempt Ook dit bedrijf bezit 
geen eksploitatievergunning 

4) Een firma voor betonprodukten 
bezit een bouwvergunning waaraan de 
voorwaarde is verbonden een groene 
zone van tien tot 15 meter breedte, 
beplant met 3 1256 struiken en 46 bo
men aan te leggen Deze zone werd 
met aangelegd Ook de andere opge
legde terreinverhoudingen, eveneens 
vereist volgens de eksploitatievergun-
ning, werden met gerespekteerd Van 
een speciaal voorziene opslagplaats 
om stofhinder tegen te gaan, geen 
spoor 

Volgens de eksploitatievergunmng 
dient overmatige stof- en geluidshinder 
vermeden te worden De verschillende 
klachten bij rijkswacht en politie getui
gen dat ook met deze bepaling geen 
rekening gehouden werd 

5) Een bedrijf voor auto-elektriciteit 
heeft nog steeds de uitdrukkelijk in de 
bouwvergunning vermelde groenzone 
met aangelegd 

6) Een firma die konnektoren produ
ceert bezit geen eksploitatievergunmng 
voor de werkplaats 

7) Een verhuisfirma plantte nog geen 
opgelegde groenzone aan 

8) Ook een karrosseriebedrijf blijft in 
gebreke met een voorziene groenzone 

van 9 tot 10 meter De vereiste eksploi-
tatievergunmng werd nog steeds met 
verleend 

9) De groenzone bij een bedrijf voor 
auto-onderdelen ontbreekt eveneens 

10) Een firma voor metaalkonstruktie 
heeft een bouwvergunning voor een 
werkplaats en burelen, maar met voor 
de tweede loods die gebouwd werd 
Het bedrijf blijft ook in gebreke met zijn 
groenzone en bezit geen eksploitatie-
vergunmng 

HETE AARDAPPEL ' 
Het milieukomitee legt er de nadruk 

op dat het alleen de duidelijk bewijsba
re overtredingen aan het schepenkolle-
ge overmaakte De waslijst overtredin
gen heeft het effekt van een hete aard
appel m de mond van de Kampenhout
se CVP-meerderheid Die moet er zo 
snel mogelijk uit, of men verbrandt zich 
lelijk Zoals Mane-Louise Thiebaut het 
stelde juist nu de ACW-organisaties 
het leefmilieu alsjaartema kozen, blijkt 
hoe weinig de CVP er in werkelijkheid 
van terechtbrengt 

De eindverantwoordelijkheid voor de 
grove nalatigheden ligt in ieder geval bij 
de Kampenhoutse meerderheid en de 
burgemeester in het bijzonder Uit kon
takten met de bedrijven blijkt dat ze 
dikwijls helemaal met op de hoogte zijn 
van de wettelijke verplichtingen waar
aan ze dienen te voldoen Zowel inter
kommunale Haviland als Kampenhout 
bleven met voorlichting voor de bedrij
ven schromelijk in gebreke En daar
naast zal er, zoals men m dit landje 
gewoon is, ook wel een forse brok 
plantrekkerij mee gemoeid zijn Wat 
met weet, met deert Als de gewone 
burger vergeet een vergunning te vra
gen voor het zoveelste hok of tuinhuis, 
dan vergeet ook een bedrijf dit wel 
eens, zij het dan in het kwadraat En de 
overheid sluit ook hier de ogen 

Het heeft er veel van weg dat Kam
penhout dus maar besloten heeft de 
hete aardappel uit te spuwen Men gaf 
de gemeentelijke technische dienst op
dracht om de bednjven aan te manen 
zich uiterlijk binnen de maand in regel 
te stellen met de bouw- en eksploitatie-
vergunningen De voorziene groenzo
nes moeten voor november aangeplant 
zijn In de notulen van het schepenkol-
lege vergat men er echter een jaartal bij 
te schrijven 

(pdj) 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

DR. SPELEERS EN KATYN 
N het voorjaar van 1943 werden in de 
bossen nabij het Poolse dorpje Katyn, op 
20 kilometer ten zuidwesten van Srpo-
lensk, acht massagraven ontdekt. Hierin 
bevonden zich duizenden lijken. Onder 
impuls van de Duitse bezetter werden 
een internationale onderzoekskommissie 
opgericht om de zaak ter plaatse te 
bestuderen. Bij de geleerden die deze 
taak aanvatten bevond zich een Vlaming, 
nl. dr. med. Reimond Speleers. 

DESKUNDIGE 
Dokter Speleers verklaarde dat hij was 

uitgenodigd om aan de werkzaamheden van 
de kommissie deel te nemen omdat hij tij
dens de Eerste Wereldoorlog aan de verne
derlandste universiteit In Gent „ad interim 
den leergang van gereclitelijke geneesl<un-
dige heb gedoceerd en in een jaren lange 
praktijk, als deskundige voor mijn vak, bij het 
gerecht gefungeerd heb en aldus een door 
mij zeer geschatte ervaring in de gerechtelij
ke methodes meen te hebben opgedaan" 
(Volk en staat, 23 en 24 mei 1943). 

In de kommissie waren zeker vertegen
woordigers opgenomen van diverse bezette 
en neutrale landen, en van bondgenoten van 
nazi-Duitsland: Bulgarije, Denemarken, Fin
land, Italië, Kroatië, Nederland, Roemenië, 
Zwitserland, Slowakije, Hongarije, en het 
protektoraat Bohemen en Moravië. Vlchy-
Frankrljk zond een waarnemer, terwijl de 
Spaanse afgevaardigde zich op het laatste 
ogenblik ziek meldde. 

TRANSPORTEN 
De kommissie onderzocht van 28 tot 30 

april 1943 de massagraven In het woud. 
Verder verhoorden de leden „enige Russi
sche burgerlijke getuigen (...) die o. m. beves
tigden dat in de maanden Maart en April 
1940 bijna dagelijks grootere transporten 
met Poolsche officieren in het bij Katyn 
gelegen station Gniesdovo werden uitgela
den, cm in vrachtauto's naar het woud van 
Katyn overgebracht en later nooit weerge
zien te worden"(Volken Staat, 5 mei 1943). 

Bij alle lijken ,,werd vastgesteld dat de 
dood veroorzaakt werd door een schot in het 
hoofd". De slachtoffers zouden te'r plaatse 
gedood zijn, om het lastige transport van de 
lijken te vermijden. Verder hadden onder
vraagden die aan de bosrand woonden be
vestigd ,,de schietpartij in het woud te heb
ben gehoord. Geen burger had echter de 
terechtstelling bijgewoond. In de maanden 
Maart en April van het jaar 1940 zouden bijna 
dagelijks een zeshonderdtal officieren neer
geschoten zijn" (Volk en Staat, 25 mei 1943). 

April '43. Onder Nazi-toezicht worden duizenden kadavers van Poolse officie
ren opgedolven. De Vlaamse dokter Speleers maakte deel uit van de interna
tionale onderzoekskommissie die deze zaak onderzocht. (toto Reuter) 

De dokumenten die de slachtoffers bij zich 
droegen bevestigden de identiteit of de af
komst van de lijken. 

Uit de verslagen van de kommissie, mede 
ondertekend door dr. Speleers, bleek dat de 
verantwoordelijkheid voor deze massaslach-

Sinds de veranderingen van de 
Jongste maanden en jaren in 
Centraal- en Oost-Europa, kan 
daar opnieuw openlijker aan
dacht besteed worden aan het 
oorlogsverleden en de stalinis
tische onderdrukking. Zo komt 
het ook dat de tragische episo
de die zich in 1943 nabij het 
dorp Katyn afspeelde opnieuw 
wereldnieuws werd. 
Het was de Poolse president 
Januszeiski die aan de slachtof
fers hulde bracht. Het verhaal 
begint echter zo een halve 
eeuw geleden. 

ting diende gezocht bij het Sovjetleger en/of 
het bezettingsregime van 1940. De doku
menten die de geleerden vonden dateerden 
alle van ten laatste 22 april 1940. Uit de 
lijkschouwing, de beplanting op de plaats 
van de misdaad en het onderzoek van de 

jaarringen van de )onge boompjes bleek dat 
de graven uit 1940 moesten dateren. In die 
periode bezetten de Sovjetrussische tropen 
de streek, na de Inval In Polen in september 
1939 en de verdeling van het land door Adolf 
Hitler en Jozef Stalin. Molensk en Katyn 
vielen pas in Duitse handen In juni 1941, 
enkele dagen na het begin van Operatie 
Barbarossa, de veldtocht tegen de Sovjet
unie. 

VERANTWOORDELIJKEN 
Dokter Speleers verklaarde dat het onder

zoek noodzakelijk was om alle twijfels rond 
de massagraven weg te nemen. Na de ont
dekking ervan waren immers een aantal 
geruchten ontstaan: ,,Maar weldra kwam in 
de bezette gebieden gebruikelijke en begrij
pelijke psychologie der menigte in aktie", 
aldus Dr. SPéleers In het relaas van zijn reis. 

,, De twijfel aan het bericht rees op. Behoorde 
het niet tot de gruwelpropaganda die nu 
eenmaal tot de techniek van den modernen 
oorlog schijnt te behooren? En zoo het 
bericht in den grond waar was, was het dan 
niet schromelijk overdreven ? Op dezen twij
fel enten zich de geruchten die op rechtmati
ge of onrechtmatige wijze uit den vreemde 
opgevangen werden en waarvan men een 
weerklank zelfs in de Duitsche kranten 
vond." . 
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Esaiinnmimam! 
Sommigen dachten immers dat het ging 

om graven van soldaten van Napoleons 
Grande Armee, gevallen in de slag bij Smo
lensk tijdens diens desastreuze Russische 
kampagne. Anderen beweerden dat „de 
Duitschers Russische lijken Poolse unifor
men hadden aangetrokken en ze zelf in het 
woud van Katyn hadden begraven." 

ONTSNAPT NAAR CHINA 
De bevindingen van de onderzoekers weer

den echter niet door iedereen aanvaard. Er 
was natuurlijk het argument dat de kommis
sie was samengesteld uit Duitsland vriende
lijk gezinde personaliteiten, die er geen gra
ten in zagen de Sovjetunie via een negatief 
verslag in een slecht daglicht te stellen. Het 
rapport zou dan kaderen in de grootscheep
se anti-Sovjetpropaganda waarmee het Der
de Rijk de veldtocht in het Oosten begeleid
de. De Sovjetunie beweerde dan weer dat de 
Duitsers van de massamoord moesten be
schuldigd worden. 

Op het proces van Nürnberg verzochten 
de Sovjet-aanklagers echter de moordpartij 
niet in de akte van beschuldiging tegen de 
Duitse aangeklaagden te weerhouden. Dit 
verzoek mag toch wel eigenaardig heten, 
temeer daar de uitleg die zijzelf aan de 
affaire gaven hoogst onbevredigend klonk. 
De 10.000 tot 15.000 Poolse officieren die 
zich in de Sovjetrussische krijgsgevangen-
kampen van Kocieisk, Starobjeisk en Ostasj-
kov bevonden, zouden volgens hen naar 
Mandsjoerije ontsnapt zijn zonder ooit een 
spoor na te laten. Een hele toer... Deze al te 
belachelijke uitleg werd door de andere geal
lieerden blijkbaar zonder veel tegenwerpin
gen geslikt. In het rapport van de onderzoe
kers werd echter duidelijk gewezen op de 
aanwezigheid bij de vermoorde personen 
van sigarettenkokers met de naam ,,Ko
cieisk" op. 

REPRESSIE 
Dr. Speleers werd zijn deelname aan de 

missie naar Katyn na de oorlog zeer kwalijk 
genomen. Zij vormde één der belangrijkste 
punten in de akte van beschuldiging tijdens 
diens proces. Ze werd immers gerangschikt 
onder de noemer ,,het dienen van de politiek 
van de vijand" [De Nieuwe Gazet, 29 en 30 
november 1947). 

De druk van een belangrijke kommunisti-
sche minderheid in de toenmalige maat
schappij zal ongetwijfeld niet vreemd ge
weest zijn aan de zware veroordeling die 
hem even voor de jaarwisseling van 1947-'48 
werd toegedacht. 

In het licht van de recente gebeurtenissen 
verdient de bijdrage van Dr. Speleers tot het 
toenmalig onderzoek dan ook gehero/aar-
deerd. Over zi)n rol in de Vlaamse beweging 
hebben we het graag in een volgende bijdra
ge. 

Frank Seberechts 

Sinds 1915 „veroverde" het gifgas vanuit Vlaanderen de wereld. Op de foto: 
Iraanse vrouwen leren hoe ze een gasmasker moeten gebruiken in een 
schoolklasje in Teheran. (foto Reuter) 

GIFGAS, NOG ALTIJD 
EEN PROBLEEM? 

Op zonag ?2 april — een makabere ver
jaardag — wandelden wij samen met de 
kollega's Michiel Capoen, Jan Loones en 
Jaak Vandemeulebroucke en de vele VOS-
'sen met een grote groep bezorgde mensen 
van Houthulst naar Steenstrate. Het Volksu
niekader was, de Vlaams-nationalistische 
traditie getrouw, massaal aanwezig. Beide 
dorpsnamen staan gebeiteld in de oorlogs
geschiedenis van ons Vlaanderen. De reden 
daarvoor is dat deze leefgemeenschappen 
elk op hun eigen wijze het schouwrtoneel 
waren en zijn van een oorlogsprodukt dat de 
slagvelden van de twintigste eeuw ingrijpend 
zou tekenen. 

De menselijke, vindingrijkheid op het vlak 
van de vernietigingsmiddelen kende in de 
eerste wereldoorlog immers een triest hoog
tepunt door de uitvinding van de scheikundi
ge wapens. Ze werden voor het eerst uitge
probeerd in Steenstrate door de Duitsers op 
22 april 1915. Tegenover hen lagen Franse 
troepen. Maar ook Berber-soldaten uit 
Noord-Afrika en Senegalezen. Weggevoerd 
uit hun vaderland om in het vochtige Vlaan
deren vergiftigd te worden door stinkende 
geel-groene wolken chloorgas. 

NU NOG. 
Nadien zouden nog meer produkten ge

bruikt worden om soldatenlevens te vernieti
gen. Bijeengeperst in granaathulzen schoot 
de artillerie ze in massale hoeveelheden af: 
mosterdgas, Yperiet, lewisiet, fosgeen... 
Lang niet alle granaten ontploften. Velen 
boorden zich in de grond zonder hun dodelij

ke lading te lossen. Traag maar zeker begon 
de metalen wand te roesten... 

De frontstreek kwam de oorlogsverwoes
tingen moeizaam te boven. Met veel volhar
ding slaagden de landbouwers erin om weer 
voedsel te telen op de grond die vier jaar lang 
vermengd werd met het bloed van een hele 
generatie jongeren. De ploegen grijpen diep 
in de zware grond en na vele decennia 
komen de oorlogsresten weer aan de opper
vlakte. Ook diegene met een giftige lading... 

De soldaten van de ontmijningsdienst wor
den dan geroepen. Zij proberen de bom te 
herkennen — wat door het roest niet altijd 
gemakkelijk is — en voeren ze dan af. 
Granaten geladen met „gewone" springstof 
laten ze in de lucht vliegen. De gifgasgrana
ten en de twijfelgevallen worden opgeslagen 
in Houthulst. Dank zij het ongenoegen van 
de streekbewoners, de vredesbeweging en 
de vrijwel unanieme steun van de Vlaamse 
partijen besloot de regering eindelijk om een 
aangepaste verbrandingsinstallatie te bou
wen. Het kan een voorbeeld zijn voor de 
andere Europese landen want ook onze 
buren zitten met de giftige restanten van de 
oorlogen. Kan een gezamenlijke Europese 
aanpak hier ook niet zorgen voor de nodige 
efficiëntie in het gebruik van de schaarse 
middelen ? Het is een opdracht van de rege
ring om dit waar te maken. In ieder geval 
mag de Westhoek niet de vergaarbak wor
den waar de rest van Europa en de wereld 
hun giftige rommel naartoe voeren. Wel kan 
en mag en moet de kennis van onze ontmij
ningsdienst uitgevoerd worden als dienst 
aan de mensheid. Ook dat is ontwapening! 

Willy Kuijpers, 
senator 
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DON CARLOS IN DE VLOS 
EEN VOLMAAKTE PRESTATIE... 

Don Carlos: muziek, regie, dekor vormen een haast volmaakte eenheid. 

VOLMAAKT? 
Volmaakt? Kom nou! 
Ik herinner mij nog, hoe il< (enige tijd terug) 

na een prachtig orgeli<oncert in de Sint-
Baafsi<atedraal te Gent, in het gedrum naar 
bulten, toevallig aanschoof naast de onver-
getelijlce muziel^pedagoog en komponist Ig-
nace de Sutter. Naast hem liep een muziek-
kritikus. Willen of niet werd ik getuige van 
volgend gesprek: de Sutter, entoesiast tot de 
kritikus: ,,Wat een prachtig koncert! Wat een 
artiest! Welke belevenis! Welke volmaakt
heid!". De kritikus, met de partituur in de 
hand tot de Sutter; „Het spijt mij, maar hier 
heeft hij fout gespeeld, en daór was het 
tempo te traag." Waarop de Sutter replikeer
de: „Hoe heerlijk kan die man te traag 
spelen, en wat kunnen fouten prachtig klin
ken!". Meteen werd het gesprek met bijho
rende kwinkslag afgerond en als beëindigd 
beschouwd, leder zijn gang. 

VOLMAAKTE EENHEID 
Deze heerlijke anekdote is mij altijd bijge

bleven, en doet mij terugdenken aan een 
verhaal dat ik eens las over een schilder en 
een kritikus in verband met een werk van 
Cézanne: de schilder tot de kritikus: ,,Wat 
een schitterend werkstuk is dit!". De kritikus 
tot de schilder: „Ogenblikje, kijk eens hier... 
de arm van die man is anatomisch onjuist, hij 
is veel te lang". Repliek van de schilder: 
,,Wat jammer dat die heerlijk-geschilderde 
arm niet nog wat langer is!". 

Na deze anekdotische intro kan ik wat de 
voorstelling van Don Carlos betreft zeer kort 
zijn... 

Het is een zeldzaam gebeuren een opera
voorstelling mee te maken waarin én muziek, 
én regie, én dekor een haast volmaakte 
eenheid bereiken. Deze volmaaktheid doet 
zich voor in deze produktie. Zij is bovendien 
zo klassiek (in de diepere betekenis van het 
woord) dat'zij weerstaat aan de tand des 
tijds. 

Het hoeft geen betoog dat de muziekparti
tuur (Verdi) tot het grote klassieke repertoire 
behoort. De Vlaamse regisseur, Gilbert Deflo 
(zeer aangezocht in het buitenland, een 
Vlaming om fier op te zijn) bracht een zeer 
klassieke, con-genionale regie. In de beheer
sing ligt de grootheid besloten! 

De Italiaanse dekorontwerper, Frigerio 
(met grote internationale ervanng) bracht 
een zeer sober, groots en aangrijpend dekor, 
volkomen één met muziek en regie. 

Ook de kostuums van Franca Squarciapi-
no zijn van dezelfde klasse. 

TIJDLOOS ~ 
Met dezelfde produktie (van hetzelfde 

team) opende negen jaar geleden Gerard 
Mortier zijn tijdperk in De Munt. Het is dus 
een herneming van deze produktie van toen, 
in essentie onveranderd, alleen in details 
bijgeschaafd of herdacht, die nu in de VLOS 
wordt gebracht. 

Deze produktie is — ons inziens — zo 
sterk dat zij over nog eens negen jaar, net zo 
klassiek én modern zal blijven. Tijdloos dus. 
Kortom een ijzersterk kunstwerk! 

HOMOGEEN ~ 
Wat de rolbezetting betreft wordt een zeer 

homogeen en voortreffelijk geheel bereikt 
met Kang, Cupido, Vanaud, Bastin, Madra, 
Cioromila, Winska, Van Eetvelt en anderen. 

Ook het jonge orkest o.l.v. Metzmactier 
komt goed uit de verf. 

En wat te zeggen van het uitmuntende 
koor o.l.v. de onvolprezen Burian\ 

Natuurlijk... zingt Placido Domingo nog 
beter... en speelt het... orkest van de Scala 
o.l.v. Abbado... enz. 

Maar, hadden wij bij de aanvang van onze 
bespreking niet verteld hoe Ignace de Sut
ter... en hoe die schilder... 
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Besluit: wie een grote opera-avond wil 
beleven, haast zich met spoed naar de 
VLOS. 

Als toemaat nog dit: een bijzonder eresa-
luut verdient het prachtige programmaboek, 
op zichzelf een kunstwerkje, met zeer evoke-
rende foto's over de geest van Spanje en 
over de sfeer waarin en waarop de opera én 
de produktie zich situeert en inspireert. 

DE VIAAMSE OPERA 

— Don Carlos van Verdi In de VLOS. Nog 
voorstellingen op 27 april en 2 mei, om 20u., en 
op 29 april en 6 mei om 15u. In de opera van 
Antwerpen. Voor plaatsbesprekingen: Antwer
pen 03/233.66.85 en Gent 091/25.24.25. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 37 
HORIZONTAAL 

3 HIJ laat op een afstand tegen betaling 
zijn eigendom door een ander gebruiken 
(10) 

7 Dank zij kokend water snel voorbereid 
op een eksamen (13) 

9 Vaart (5) 
10 BIJ vergissing (3,5) 
12 Het vermogen om in de oorspronkelijke 

vorm terug te keren (12) 
16 Dat komt ervan als de ministers het met 

bij w^oorden laten (13) 
18 Op deze plek in de beurs gaat het om 

zaken met een uitwerking (12) 
21 Aansluitende nj (4) 
22 Met stemverheffing proberen iemand 

binnen te laten komen (8) 

VERTIKAAL 

Grootvader van de EG (6) 
België lijdt daaraan volgens Claus (6) 
Nauw en gnezelig (3) 
De krant van deze familie brengt zeker 
met het eerste bericht (5) 
Een groot ongeluk en toch aangenaam, 
dat kan nooit goed aflopen (9) 
Ja, ja, er is al een Brabantse gemeente 
naar de hoofdredakteur vernoemd (10) 
Deze eigenschap heeft de rivier, waar
van de naam hetzelfde klinkt, zeker met 
(4) 
In deze Noord-Brabantse stad is het met 
de tuinen afgelopen (9) 
Zijn hengelaars slecht volk (7) 
Europeaan die een zittend leven leidt (7) 
Dragende dieren (5) 
Het staat vast dat dit gebeurd is (4) 
Is veelvuldig in elke plant aanwezig (4) 

11 

13 

14 
15 
17 
19 
20 

WINNAAR 
OPGAVE 35 

Uit de ingezonden oplossingen van deze 
opgave konden wij geen enkele vinden die 
korrekt was Een volgende keer beter' 

OPLOSSING OPGAVE 36 
Horizontaal: 3 sneltreinvaart, 8 
ooievaarsei, 9 elan, 11 meer doen 
voor groen, 13 pui, 14 katrol, 16 
titanen, 18 vreemde snuiters, 20 tijd 
verspillen 

Vertikaal: 1 braadvet, 2 uitstoot, 4 
livrei, 5 vliegangst, 6 anemoon, 7 
traan, 8 ode, 10 opgevat, 11 mik
kend, 12 dromers, 15 temmen, 17 
kuil, 19 tien 

7 

9 

8 

3 4 5 

1 2 

- • • • ^ 
mjm 

• • 
12 

+1 
16 17 

• 1 
• • ^ 
10 11 
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13 
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18 

21 

19 

• 
20 

• • • 
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SATERDAG 
Vlaams bos moet aangroeien 

of WIJ zijn de Peer 

Dag van de Aarde 
Zand erover'? 

1 DM voor 1 Ostmark 
Het sop IS de Kohl met waard 

DDR-ekonomIe: 
Lood om oud ijzer 

Traditlonelen halen slag thuis 
Schot in de rosa 

ACV wil dichter bij CVP 
ZIJ zullen hun Peirens zien 

Anderlecht haalde bij Brugge 
zwart-blauwe plekken 

„Toon me hoe je met je 
ellebogen werkt en ik zal zeggen 
wat je met bent " 

A. Burssens 
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SPORT 

VAN KAMPIOENEN 
EN FINALISTEN 

C
LUB BRUGGE wordt over een 
paar weken voor de achtste keer 
in zijn bestaan Belgisch kam
pioen. 

Een verdiende onderscheiding 
voor een ploeg die in de voorbije 
maanden al de venwachtingen 
overtrof en ook nog door de om
standigheden werd gediend. 
Maar zo zit voetbal nu eenmaal 
in elkaar. 

Club begon eigenlijk met gelimiteerde am
bities aan de kompetitie. De nationale ploeg 
van Vlaanderen moest Mare Degryse in het 
tussenseizoen naar de grote konkurrent la
ten vertrekken en die aderlating moest vol
gens de kenners zwaar nawegen. Het klinkt 
gek maar het tegengestelde is waar geble
ken. Met het geld van Degryse konden meer
dere behoorlijke spelers worden aangetrok
ken. Club werd een stuk sterker in de breed
te. 

LEEKENS 
De aanwerving van trainer Leekens bleek 

een andere gouden greep. Georges, die naar 
ons gevoel wat al te graag de media be
speelt, kende de klub door en door. Hij wist 
waar de zwakke plekken lagen, hij hoefde op 
Olympia geen leertijd. Leekens maakte van 
de groep een soiled geheel zonder kantlo-
pers. Hij beleefde in het aflopende seizoen 
maar één moeilijk moment. Toen Club begin 
november in één week uit de Belgische en 
Europese beker werd gewipt, dreigde even 
onweer. De buien trokken gelukkig snel voor
bij. Club werd met Anderlecht herfstkam-
pioen en na Nieuwjaar waren de Westvlamin
gen gewoon de beste ploeg van het land. 
Veel meer hoeft men daar niet aan toe te 
voegen. De cijfers spreken voor zichzelf. Na 
die moeilijke novemberdagen won Club 37 
pnten op 40. De kans is met denkbeeldig dat 
het kampioenschap met 56 punen op 68 
wordt afgesloten. Daarmee is alles verteld. 

Natuurlijk kan men omtrent een en ander 
vragen stellen. Het jongste kompetitiever
loop heeft nogmaals aangetoond dat de 
afstand tussen de top en de middenmoot 
alsmaar groter wordt. Anders zouden de 
topklubs onmogelijk zoveel punten kunnen 
verzamelen. Topklubs die zelf heel vaak voor 
countervoetbal kiezen en zelfs de gemakke
lijkste match „heel realistisch" benaderen. 
Ook in dit vlak is Club een ,,prototype" 

Aanvoerder Jan Ceulemans haalt zwaar uit terwijl Wim Kooiman wijst op de 
buitenspelpositie. 

De kogel is door de kerk. Club 
Brugge is de nieuwe landskam
pioen. Het versloeg Anderlecht 
in de beslissende kamp met 
vernietigende 3-0 cijfers en zet
te daarmee de kroon op een 
schitterend seizoen. 
De Brusselaars zelf spelen de 
finale van de Europabeker voor 
bekerwinnaars. Een financieel 
lonende maar sportief niet zo
veel voorstellende troostprijs. 
Er kan overigens geen twijfel 
over bestaan. De ploeg van 
Aad de Mos viel na een spette
rend seizoenbegin diep terug 
en kon zich nadien nooit nog 
helemaal herstellen. 

geworden. Ongewild rijst daarbij de vraag of 
het publiek van Olympia, dat in een andere 
traditie werd gevormd, daar op de lange 
termijn begrip zal voor blijven opbrengen. 
Zolang men wint houdt iedereen de tong 
achter de tanden. Leekens weet dus wat 
hem te doen staat; blijven winnen. 

Inmiddels heet het dat Club grootse plan
nen koestert. Er zullen nieuwe sponsors 
worden aangetrokken en de kapitaalsstruk-
tuur van de vereniging zou worden verbreed 
en verdiept. Een onafwendbare evolutie voor 
wie in ons voetbal van vandaag wil overle
ven. 

Anderlecht kreeg zondag m de beslissen
de kamp dus een dreun om de oren. Het 
machtige Sporting wekte nooit de indruk de 
match te kunnen winnen. Eigenlijk was dat 
geen verrassing meer. Er waren in de voor-

> 
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SPORT 

bije maanden al vaak twijfels gerezen rond 
de ploeg van Aad de Mos Zij hield zichzelf 
staande m de Europacup maar die beker 
voor bekerwinnaars heeft sportief nog maar 
zelden veel betekend Toen KV Mechelen 
voor een paar jaar die trofee won, weigerden 
we ook in euforie te vervallen Het zal nu met 
anders zijn Want wat heeft Anderlecht in die 
Europacup II nu al moeten klaar maken' 
Barcelona werd uitgeschakeld Dat was puik 
werk natuurlijk Maar verder' Er werden een 
stelletje Ierse amateurs en een m aanleg 
zeer bescheiden Oostenrijkse tegenstanders 
opzij gezet Dynamo Boekarest was een 
sterke partij Toegegeven Maar Anderlecht 
kende thuis en uit flink wat meeval Het had 
helemaal anders kunnen verlopen Waar nog 
bijkwam dat de Roemenen tweemaal psy
chologisch met tegen hun opdracht bleken 
opgewassen Die jonge ploeg miste mentaal 
evenwicht De bittere reaktie van trainer 
Lucescg wezen daar op 

Anderlecht wacht nu nog de eindstrijd in 
Goteborg Het wordt hard tegen onzacht 
wanneer de Italianen van Sampdona Genua 
tegelijkertijd het veld opstappen We zijn er 
helemaal met zeker van dat Aad de Mos het 
seizoen van zijn ploeg in Zweden zal kunnen 
redden 

Waarmee we zijn waar we wilden aanko
men Zelf hebben we nooit geloofd dat dit 
Anderlecht onoverwinnelijk zou kunnen blij
ven voetballen Het champagnevoetbal, ge
baseerd op onmogelijk vol te houden pres
sievoetbal, van september en oktober verhul
de onmiskenbare tekortkomingen Het An
derlecht van dit seizoen liep ondanks de 
miljoenemnvesteringen met over van talent 
en klasse Van der Linden was geen meeval
ler Degryse liet meer dan eens grote moge
lijkheden blijken maar de jongste weken was 
hij nooit de patron van de ploeg Marcske 
trok gemakkelijk het voetje terug De Mon
diale komt er nu eenmaal aan en de kleine 
Westvlaming zal wel met de enige Ander-
lechtenaar zijn die hoopt daar zijn handels
waarde nog te kunnen opdrijven 

FEITEN EN C I J F E R S ~ 
Waarmee natuurlijk met alles is verklaard 

We hebben nooit geloof gehecht aan de 
stelling dat Sporting op elke plaats meer 
getalenteerde spelers kon of kan inzetten 
dan zijn tegenstanders Anderlecht heeft 
geen Farina, geen Franky Van der Eist, geen 
Booy geen Emmers, geen Bosman, geen 
Preud'homme, geen Bruno Versavel Dat 
achteraf wordt verteld dat de nieuwe spelers 
moeten worden ingepast in het systeem , dat 
de groep moet wennen aan de nieuwe trainer 
IS gewoon een geintje, een grap Club Brug
ge moest meer nieuwe spelers inpassen en 
Georges Leekens was ook nieuw op Olym-
pia Zodus 

Eerlijk is eertijk Sportief kan men het 
seizoen van Anderlecht onmogelijk geslaagd 
noemen De verwachtingen waren hoog ge
spannen Ze werden met ingelost en we 
vermoeden dat Raymond Goethals m Bor
deaux een glimlach en een gnmiach met zal 

kunnen onderdrukken Hij had het allemaal 
wel met voorspeld maar toch luide verkon
digd dat de ploeg van vorig jaar (zijn ploeg 
dus ) met Degryse op een been kampioen 
zou worden Daar tegenover staat natuurlijk 
wel dat Sporting financieel een schitterende 
campagne (de toeschouwersaantallen ste
gen inderdaad aanzienlijk) heeft beleefd 
Bovendien liggen de inkomsten van een 
Europese bekerfinale nog op Michel Ver-
schueren en zijn medewerkers te wachten 
Een met te veronachtzamen gegeven natuur
lijk Maar daar heeft de supporter geen 
boodschap aan Die man wil ovenwinningen 
en de realiteit leert dat Sporting dit seizoen 
geen enkele binnenlandse topmatch heeft 
gewonnen Géén enkele Niet tegen Club, 
met tegen KV Mechelen, met tegen Antwerp 
Verder werden twee van die konfrontaties 
met striemende 3-0 cijfers verloren en klop
ten de nieuw gepromoveerden AA Gent (0-1 
in het Vanden Stockstadion) en Germinal 
Ekeren (3-1 thuisi) de gedoodverfde titelfa-
voneten Feiten en cijfers die meer dan een 
Anderlechtbestuurder tot wanhoop hebben 
gebracht Zoveel is zeker 

ADVERTENTIE 

WAANZIN 
Het Brussels voetbal beleeft dus moeilijke 

momenten Marcel Van Langenhove, de flui
tende kruidenier uit Wemmei, kan daarvan 
meespreken Frankrijk wil de man op de 
brandstapel binden omdat Marseille door 
een omstreden scheidsrechtertijke beslis
sing onderuit ging in Lissabon We kunnen 
de ontgoocheling van de Fransen begrijpen 
maar hun reakties zijn op zijn zachtst uitge
drukt overtrokken Dat de minister van sport 
omwille van dat handsdoelpunt het spreek
gestoelte beklom grenst met aan maar is 
pure waanzin Het chauvinisme van de Fran
sen en het opportunisme van de politiekers 
zijn grenzeloos 

Ovengens mag de Uefa in de toekomst 
vaker zulke onheuse reakties venwachten 
Op een omstreden manier verliezen in dit 
stadium van de kompetitie is dubbel pijnlijk 
Voor de spelers gaat veel eer en voor de klub 
(voor de investeerders dus ) gaan bergen 
geld verloren Bernard Tapie reageerde dan 
ook woest Waarbij we glimlachen De lieve 
man wordt in het Franse voetbal van veel 
twijfelachtige handelingen verdacht Ray
mond Goethals bijvoorbeeld verdenkt Mar
seille van alles wat schots en scheef is en 
onduldbaar Hij heeft al luide verkondigd dat 
de ploeg van Tapie sistematisch wordt be
voordeeld en ontzien Zodat het martelaar
schap van de Franse kampioenenploeg zelfs 
met op een tneste klucht gelijkt 

In de marge van het aksident van Lissabon 
moet de Uefa zich trouwens vragen stellen 
Menselijke fouten zijn in het voetbal blijven 
voorkomen Maar de bedragen die met het 
spelletje en haar resultaten zijn gemoeid 
hebben helemaal mets menselijks meer 
Vroeg of laat komen ook daar nog ongeluk
ken uit voort 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 20 40 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds Iets beter! 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven] 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Flandrien 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 
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BIOS 

DRUGS EN MEI 68 
Drugstore Cowboy in een regie van Gus 

Van Sant (eerder maal<te hij Mala Noche) 
l<reeg van de Newyorkse filmlcritici in 1989 de 
prijs voor het beste scenario (van Van Sant 
en Daniel Yost naar de roman van James 
Fogle) en beste regie en voor de National 
Society of Filmcritics werd het de beste film 
van 1989. 

Niet mis voor een 36-jarige beginneling, 
die hoofdzakelijk in het kortfilmcirkuit be
kend is. Maar Drugstore Cowboy Is inder
daad een hoogst eigenaardige film. Geen 
film ooit voordien over drugs gemaakt lijkt 
me zo eerlijk. Deze mensen houden van 
drugs. Nu eens niet de ontwenningsver
schijnselen van een cold turkey, maar ge
woon mensen die het leuk vinden om ver
slaafd te zijn, die van de ene high-periode 
naar de andere rennen. Dat zou allemaal 
onnoemlijk veel geld kunnen kosten, maar 
daarvoor hebben ze een oplossing gevon
den. De drugvrienden. Bob Hughes (een 
zeer sterke Matt Dillon) en zijn vrouw Dianne 
(Kelly Linch voor het eerst in een rol haar 
talent waardig), zijn halfgare vriend Rich 
(James Le Gros) en diens rondborstige, iet
wat kinderlijke vriendin Nadine (Heathet Gra
ham) plegen overvallen op drugstores. 

Bob Hughes is de leider en hij zit nogal erg 
kompleks in elkaar en vol bijgeloof. Praten 
over een hond in en zijn en Dianne's aanwe
zigheid brengt ongeluk, een hoed op een bed 
brengt ongeluk, een spiegel aan de achter
kant bekijken, juist.. 

Op een dag sterft Nadina aan een overdo-
zis en Bob moet het lijk buitensmokkelen uit 
een motel dat gevuld is met sheriffs voor hun 
jaarlijkse konventie. Deze spanning is hem te 
veel en hij besluit om af te kicken. Maar 
Dianne en Rick zien dat niet zitten en laten 
hem alleen gaan. Hij start een methadon-
kuur, terwijl Dianne en Rick een nieuwe 
bende zullen vormen. Tijdens deze kuur 
ontmoet Bob vader Murphy, een priester die 
wel voor 1.000.000 $ in zijn arm heeft gespo
ten. Deze rol wordt gespeeld door William 
Burroughs, auteur van cultboeken als The 
Naked Lunch en Junkie (wat hij eerder onder 
het pseudoniem William Lee publiceerde). 
Van Sant is de eerste kineast die een ouwe 
junkie ten tonele voert, vroeger zag je alleen 
ouwe zuipschuiten, en hij laat hem dan ook 
dienen als tegenwicht voor de generatie van 
nu, door Bob smalend de TV-babies ge
noemd, wat betekent dat drugs voor hen 
gepaard gaan met geweld. Ons lijkt het of 
Van Sant wil zeggen dat men nu eindelijk 
eens met een echte voorlichting over drugs 
moet beginnen, dat er drugs zijn en drugs, 
dat men ze kan gebruiken zodat ze blijvende 
schade aanrichten, maar dat men ze — als 
men ze verstandig gebruikt, ook kan aan
wenden voor echt genot. Geen leuke film, 
voor onwetenden over drugs soms walgelijk, 
maar altijd eerlijk. 

Al is MIlou en mal van Louis Malle nu niet 

Matt Dillon, de kruising tussen Marlon 
Brando, James Dean en John Travolta, 
barstend van talent. 

direkt het beste van wat deze kineast heeft 
gemaakt, het is best een leuke sociale satire 
geworden. Het scenario is van Malle zelf. 

samen met Jean-Claude Carrière en het zal 
deze laatste wel zijn die de Bunueliaanse 
tikjes aan het verhaal heeft meegegeven. 
Het is mei 1968 en ergens op het platteland 
overlijdt een oude mevrouw. Ze ligt opge
baard in haar oude prachtige maar iets 
vervallen landhuis, waar haar zoon Milou 
(Michel Piccoli) een leven leidt als een 
clochard de luxe. De hele familie komt aan
zetten. De broer van Milou en diens knappe 
tweede vrouw en later zijn zoon die in Parijs 
meevocht op de barrikaden. Camille (Miou-
Miou) de dochter van Milou en haar kroost, 
de notariszoon die al snel zijn oude vriend
schap met Camille terug aanknoopt, terwijl 
haar echtgenoot (de dokter) terug naar zijn 
praktijk is. 

We zien de voorbereidingen voor de be
grafenis, die zal worden uitgesteld omwille 
van een staking en een tekort aan benzine, 
het lezen van het testament (met een kleine 
verrassing) en het verdelen van de inboedel. 
Tussendoor blijft men langs de radio op de 
hoogte van de sociale schokgolf die Parijs en 
later heel Frankrijk treft. Als ook de elektrici
teit uitvalt en men zonder enig bericht van de 
buitenwereld is, ontstaat er zelfs een losban
dige sfeer. 

Een goede kijker zal ontdekken dat deze 
film zelfs in zijn struktuur over ,,mei 68" 
ademt. Het landschap waarin de film speelt 
en de knappe muziek van veteraan jazzmusi-
kus Stéphane Grapelii ronden het geheel 
prachtig af. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

De fiskus in 1990 
De belastinghervorming is van dit jaar af volledig van toepassing. De 
formulieren die dezer dagen in de bus vallen, zien er dan ook anders 

uit. Wat is er veranderd, en voor wie? Wat is het verschil? Deze 
week in Knack. 

Studenten Enquête 
Vinden studenten dat hun univer
siteit goed werk levert ? Zijn ze te
vreden over hun proffen? Waar
om kiezen ze voor die universi
teit? Wat denken ze over hun be
roepskansen? Knack vroeg het 
aan 700 laatstejaars. Een enquête. 

Vladimir in Brussel 
Novosti-journalist Vladimir Rits-
jalin was tien dagen lang de gast 
van Knack in Vlaanderen. Aan 
het eind van zijn verblijf vroegen 
we hem naar zijn indrukken over 
Vlaanderen, en over de nieuwe 
Sovjetunie. Deze week in Knack. 

Gevangenen spreken 
Richard Vandersmissen kreeg de 
uitzonderlijke toelating om in de 
gevangenis van Leuven-Centraal 
ongestoord met gevangenen te 
praten. Wat denken ze over drugs 
in de cel, homoseksualiteit en hun 
cipiers? Deze week in Knack. 

En meer... 
• Brussel: Vic Anciaux en het klei
ne gewest • Geld: Etisch bankie
ren met Netwerk Vlaanderen • 
Sport: Welke spuiten en pillen 
krijgen voetballers toegediend? • 
Film: Greta Garbo, een in me
moriam. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 28 APRIL ZONDAG 29 APRIL MAANDAG 30 APRIL 
BRT 1 

10 00 1.0 op zaterdag; 16 00 Koning Salomons 
mijnen, film, 17 40 Korte film, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Schoolslag, 
spel, 18 50 Kilimanjaro, jeugdnieuws, 19 20 Lot
to- en jokertrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Dodelijk bedrog, TV-film 
22 00 30 Gouden rozen, inzending Montreux 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Dood m troebel water, triller 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant, 18 45 Lentekriebels, toer 
magazine, 19 30 Nieuws 
20 00 Sport extra, volleybal 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 18 30 Transformers, se-
ne, 17 05 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Playbackshow 
21 00 Hollywood Wives, minisene 
22 40 Nieuws 
23 10 Radio Days, film 
00 40 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 44 Tegenwoordigheid van 
geest, over geloof, 16 30 Kijk op interieur, info, 
17 00 Passage, info 17 30 Nieuws; 17 40 Passa
ge; 18 29 Weg van de snelweg: Europa, toeristi
sche tips, 19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby show, 
serie 
19 50D.A.R.Y.L., film 
21 31 Different world, serie 
22 00 Nederland waterland, impressie 
23 00 Nieuws 
23 11 Marco Bakker in Salzburg, klassiek 
23 37 Opmaat, religieuze muziek 
23 49 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 G.l. Joe, sene, 16 20 Take 
five, info, 17 25 Sledge Hammer, serie, 17 50 
Mi|n eerste keer, uitgaan, 18 15 Top 40; 19 00 
Family Ties, serie, 19 25 De heilige koe, auto
mag 20 00 Nieuws. 
20 27 Empty nest, serie 
21 00 Goud van oud live, impressie popfestival 
21 50 Veronica Sport 
22 25 The fury, film 
00 20 Nieuws 
00 25 Only once in a lifetime, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra; 
19 10 Op de rand van de aarde, natuurdok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 Koninginnedagkoncert 
21 23 Het huis van Bernarda AIba, ballet 
22 30 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

09 00 Yakari, sene, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm, 
09 10 Seabert, sene, 09 35 Dommel, sene, 10 05 
Krokant, chocolade; 11 00 De zevende dag, 
praatkaffee, 13 00 Sunday proms, koncert, 17 00 
Huizen kijken, info, 17 30 Leven... en laten le
ven, dok , 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Leven... en laten leven, kwis, 18 45 Sportweek
end I; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Matlock, sene 
21 05 Het ei van Christoffels, reportagemag 
21 50 Musical celebratnn, intermezzo 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Abdijen der Lage landen, dok serie 

VTM 

14 00 A fighting choice, film, 15 35 Tekenfilm; 
16 05 Dolphin Cove, pilootfilm, 16 55 De kindera-
kademie, 18 00 Nieuws; 1810 Clipperton, het 
vergeten eiland.dok , 19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 40 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 10 Nieuws 
22 40 Dr. Phibes rises again, film 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

10 30 Te gast bij God; 11 00 Kerkdienst land; 
11 55 0udaen, gesprekken, 13 00 Nieuws; 16 16 
Het beste uit Kinderen voor kinderen, terugblik, 
17 06 Een klas apart, serie, 17 30 Nieuws; 17 36 
Kassa, konsumentenrubnek, 18 10 Vara's kinder
menu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, serie 
19 27 Per sekonde Wijzer, spelprogr 
20 32 Sonja op zondag, praatshow 
21 22 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 52 Making news, serie 
22 42 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
23 22 Museumschatten 
23 32 The Nits, live-koncert 
00 16 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap, 09 10 Zeno, tekenfilm, 
09 15 Broodje Bras, kmderprogr , 09 25 Futilitei-
tenmusem, de ansichtkaart, 09 45 Planken
koorts, kursus akteren, 10 00 Het meisje met de 
toverfluit, komische film, 10 30 Gophers, serie, 
11 00 Reiziger in muziek; 19 00 Bij Lobith, praat-
progr , 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 Een winter aan zee, belevenissen 
21 22 De schaker en de dame, TV-spel 
21 45 Freek de Jonge: de pretentie 
22 45 Blackadder, serie 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Fryslan; 12 00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse, 17 00 Studio Sport; 
17 45 70 laar vrijwilligers, WIZO, 18 00 Werk 
zoeken, werk vinden, kursus, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 In de oorlog was in nog een kind, portretten 
20 34 Kunstminiatuur, portretten 
20 40 De Greb, film 
21 30 Door vreemde ogen, dok 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 27 Werken aan werk, reeks over bouw 
22 57 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Draaimolen, kinderprog , 18 20 Liege
beest, serie, 18 35 De terugkeer van de antilope, 
sene, 19 00 Puur natuur, dok , 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 40 Langs de kant van de weg, serie 
21 35 In-grid! In-gridI, sportkwis 
22 00 De luistervink, vertelling 
22 40 Nieuws 
22 55 Help klassiek! muziekprog 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Modem: de mens in beelden 
20 40 Al die daar zegt, de reus die komt, volks
kunde 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Dierenplezier, kwis 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Master of the Game, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Twaalfde festival van Het 
cirkus van morgen, 17 05 Neighbours, sene, 
17 30 Nieuws; 17 40 Kro Kresj, 19 00 Nieuws; 
19 20 Kro's tekenfilmfestival 
19 20 Toekomst van een rijk verleden, dok 
20 05 All the president's men, film 
22 25 Brandpunt, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 15 Street Legal, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 My science project, film; 
17 00 Post, 17 03 Thundercats, sene, 17 30 Top-
pop gold; 18 05 Home, sene, 18 30 Wordt ver
volgd, tekenfilms en strips, 19 00 Avro sportpa-
norama; 19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Avro twaalf provinciën spel 
21 25 Foster Parents plan international 
2? 05 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 45 L.A. Law, sene 
23 35 Ontdek je plekje, Elburg 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 45 Gelukwens minister-presi
dent en koninginnedag in Koppersum en Haren; 
15 00 Deutsch direkt, kursus, 17 20 Koninginne
dag 1990; 18 00 Strijders voor Wllhelmina, dok , 
18 30 Sesamstraat; 19 10 Teleac; 20 00 Nieuws. 
20 20 RVU/Milieubericht 
20 25 Ischa, praatprogr 
21 15 Eigenaardig, column 
21 25 Jong zijn, zelfstandig worden, kursus 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Het andere Europa, dok 
2315 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 1 MEI 
BRT1 

17 30 De woudlopers, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Het station, kinder-
prog , 1 8 35 Korte film, 18 45 Op het terras, 
seniorenmag ,19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 25 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Mobiele mensen — auto, mag 
22 30 Nieuws 
22 45 Sucre noire, dok. 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De straten op, n a v 1 mei 
20 30 De rechtsmachine, info-serie 
21 10 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 40 Uitzending door derden 
22 20 Huizen kijken, info 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Medisch Centrum West, serie 
21 05 Return to Eden, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 The New Mike Hammer, serie 
2315 VTM-Sport 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Nederland waterland; 16 41 
Ja natuurlijk ekstra, natuurdok ,17 05 Rowena 
en de zeehond, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Pa
perclip TV; 18 04 Disney parade; 18 44 Op de 
groei, 19 00 Nieuws; 19 20 Bull's eye, spel-
progr ,19 51 Roseanne, sene. 
20 21 Een tijd van oorlog, serie 
21 58 Hier en nu, aktualiteiten 
22 39 Tussenspel, muziek 
23 00 Nieuws 
23 10 Emmy Verhey, koncertregistratie 
23 33 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwen mag , 
17 19 Dieren van de Middellanse Zee, dok serie, 
17 45 Tros tele-special, amusement, 18 15 Groen 
en grondig, agrarisch progr, 18 30 Toekomst in 
telekommunikatie, TV-kursus, 18 50 Tik tak; 
18 55 De DD-show, spelprogr ,19 25 Tros kies
keurig; 20 00 Nieuws. 
20 27 In de schaduw van de overwinning, 3-
delige sene 
21 24 De TV-dok1er, advies 
21 25 Tros aktua 
21 59 De TV-dokter, advies 
22 00 Het luchtruim overwonnen, dok sene 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 Tele-
ac; 18 00 Zien eten, doen eten, dok, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het 
klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Wildspoor,dok ;2000 
Nieuws. 
20 25 Sport studio 
21 04 Tegen de wind in, dok 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23 15 Nieuws 

WOENSDAG 2 MEI 
BRT1 

16 00 Samson presenteert, 17 30 De woudlo
pers, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 18 10 Kameleon; 18 30 Bassie en 
Adriaan, sene, 19 00 Meesters van de animatie
film, dok sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, sene 
21 35 Krokant, kalfsvlees 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghost-
busters, serie, 16 50 Schuif af, kinderprogr, 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Beroemd, Clouseau 
21 00 Edward & Mrs. Simpson, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 10 Wolf, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 1045 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 De man met het 
grote ideaal, interview Manusama, 15 35 De 
Noordamerikaanse beer, natuurfilm, 16 30 Tom 
Sawyer, sene, 16 55 De kinderkrant, mag , 17 30 
Nieuws; 1740 Tijdsein 1, aktualiteiten, 1828 
Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 
Ronduit Radar, jongerenmag 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Taaislag, spelprogr 
21 20 Overal en nergens, dok 
22 10 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint?, feminisme 
23 00 Nieuws 
23 10 Oranje marechaussee, doku-drama 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Superchamps, sportspekta-
kel, 16 45 The time of your life, film, 18 35 
Countdown, pop, 19 30 Net dat ene moment, 
gedram verhaal over AIDS, 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, sene 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Short circuit, film 
23 35 Pin up club, erotiek 
23 55 Cash, beleggingsspel 
00 20 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Hol
landse nieuwe, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd
joernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 
Van gewest tot gewest, info, 19 49 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera, voorlichting 
20 25 Regendruppels, TV-film 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

DONDERDAG 3 MEI 
BRT 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
sene, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 
sene, 18 10 Draaimolen, kinderprogr ,18 20 Ja
cobus en Corneel, serie, 18 35 De tovenaar van 
Oz, sene, 19 00 Korte film; 19 10 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, sene 
20 20 Felice I, spelprogr 
21 00 De Prehistorie, muziekprogr 
21 25 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Rosa Luxemburg, film 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Tele-facts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, sene, 17 04 Pugwall, jeugdsene, 
17 30 Nieuws, 17 41 Cult, kulturele reeks, 18 06 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 De 
baas in huis, sene, 19 46 Anita and the kids of 
United Europe, sene 
20 19 Lingo, woordspel 
20 51 Tommy Cooper, kompilatie goochelshows 
21 17 Tien voor taal, taalstrijd 
22 04 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 29 Op 't scherp van de snede, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Een Rotterdammer in Rusland, dok 
23 56 Natuurmonument 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd, 17 03 Runaway Island, 
jeugdsene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
plekje, EIburg, 18 10 Van huisschaker tot klub-
schaker, TV-kursus, 18 30 David de kabouter, 
serie, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 Pre
ferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Julia, film 
22 32 De hoogste versnelling, automagazine 
23 02 Karel, praatprogr 
23 42 Swing Award 1989, show 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
waslijn, immigranten, 18 15 Kunstenares en ge
leerde. Dr Wasma Khalid Chorbaci, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 10 Press gang, serie, 19 35 Vogels 
kijken, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 02 De bezetting, dok 
22 05 NOS-laat, aktualiteiten 
22 50 Mest en milieu, info 
23 20 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 4 MEI 
BRT 1 

14.00 Schooltelevisie; 17.30 De woudlopers, 
serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Post
bus X, serie; 18.35 David de kabouter, serie; 
19.00 Uitzending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Gevangen in het web, film 
22.00 Filmspot, achtergrondinfo 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, eken. mag. 
23.00 De zwarte weduwe, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 WO II, Een idein land in de wereldoorlog 
21.00 Natuur, wat doe je ermee, dok. 
21.25 Binnenskamers, klassiek 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, sene; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Reds, film 
23.15 Nieuws 
23.45 Crime story, sene 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.55 Maria Callas, portret; 17.30 
Nieuws; 17.35 Honderd jaar tekenfilm, dok ; 
18.10 Kruispunt TV, mag.; 19.00 Nieuws; 19.15 
leder graf heeft een gezicht, dok.; 19 45 Nationa
le herdenking. 
20.25 Redders in nood, doku-drama 
21.10 Ver van mijn bed show 
21.55 Glad ijs, serie 
22.20 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23 10 Le dernier métro, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dreamers, serie; 16.47Tros 
Jeugdstation; 16.52 Heathcliff & Co, serie, 17.24 
AH op Melmac, sene, 17 48 De bal is rond 
special, beste jeugdkeeper; 18 18 Tros popfor
mule; 18.53 Tik tak; 18.58 Dierenmanieren; 
19.38 Pathétique, klassiek, 19.50 Dodenherden
king op de Dam; 20.25 Nieuws. 
20.45 Kamp van hoop en wanhoop, getuigenis
sen 
21.55 Het dagboek van Anne Frank, toneel 
00.20 Nieuws 

Ned. 3 

66.55 Nieuws; 18.00 Paspoort, voor migranten, 
18.30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoemaal; 18 55 
Nationale herdenking, 20.25 Nieuws. 
20 45 Spirituals met Jessye Norman en Kathleen 
Battle 
22.00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Vrije gedachte 
22.55 Nieuws 

Robert Redford en Dustin Hoffman op het spoor van het Watergate-
schandaal in „All the President's Men", maandag 30 april op Ned. 1, om 
22U.05. 

ZATERDAG 28 APRIL 

KING SALOMON'S 
MINES 
Amerlk. avonturenfilm uit 1950. De knap
pe Elisabeth Curtis organiseert een ek-
speditie om haar verdwenen man op te 
sporen in de mijnen van koning Salomon. 
Met Stev\̂ art Granger, Deborah Kerr en 
Richard Carlson. (BRT TV 1, om 16u.) 

ZONDAG 29 APRIL ~ 

DR. PHIBES RISES 
AGAIN 
Na 10 jaar „rust" ontw/aakt het gebalsem
de lichaam van de boosaardige dr. Phi-
bes. Hij heeft gezworen zijn echtgenote 
die door de schuld van de chirurgen 
overleed, opnieuw tot leven te wekken. 
Britse griezelfilm uit 1972 met Vincent 
Price en Robert Quarry. (VTM, om 
22U.35) 

MAANDAG 30 APRIL 

ALL THE PRESIDENT'S 
MEN 
Rekonstruktie van het Watergate-schan-
daal (1976) met Robert Redford, Dustin 
Hoffman en Jack Warden. (Ned. 1, om 
22U.05) 

DINSDAG 1 MEI 

LE VICE ET LA VERTU 
Franse film van Roger Vadim uit 1962 met 
Annie Girardot, Robert Hossein en Cathe
rine Deneuve. Op zijn trouwdag wordt 

Jean, de verloofde van Justine, door de 
Duitsers ontvoerd. Justine vraagt haar 
zuster Juliette, de minnares van de Duitse 
generaal von Bamberg, alles in het werk 
te stellen om haar verloofde vrij te krijgen. 
(FR 3, om 22U.45) 

WOENSDAG 2 MEI 

SHORT CIRCUIT 
De geniale professor Newton Crosby 
heeft een gesofistikeerde robot voor huis
houdelijk werk uitgevonden. De direkteur 
van de firma Nova Robotics laat de robot
ten echter programmeren tot super-sol
daten en van dan af begint alles verkeerd 
te lopen. Amerik. komische SF-film uit 
1986 met Ally Sheedy en Steve Gutten-
berg. (Ned. 2, om 21u.55) 

DONDERDAG 3 MEI 

ROSA LUXEMBURG 
Duitse biografische film van Margarethe 
von Trotta uit 1986. In december 1917 zit 
Rosa Luxemburg opgesloten in de gevan
genis van Wroncke. Daar heeft zij ruim
schoots de tijd om terug te blikken. (BRT 
TV2, om 20u.) 

VRIJDAG 4 MEI 

KISS OF A SPIDER 
WOMAN 
Amenk.-Braz. film uit 1984 met William 
Hurt, Raul Julia en Sonia Braga. In een 
Zuidamenkaanse gevangenis delen Moli
na, een homoseksueel, en Valentin, een 
revolutionair, noodgedwongen dezelfde 
cel. Ondanks hun erg verschillende per
soonlijkheden voelen zij simpatie voor 
mekaar. (BRT TV1, om 20u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 

Het is paaszaterdag 1990, ook in Kosovë! 

„Mir mrama!" Zo luidt „goede avond" in 
het Albanees. Met een min of meer goede 
uitspraak zeggen we dat tegen de familie 
Murat Krasniqi in het Kosovaarse stadje 
Pejë. Wij vinden ze, onze hoofden bukkend. 

in een klein zelf in mekaar getimmerd en vuil 
huisje, aanleunend tegen een bomenrij aan 
de rand van de stad op de weg naar Rashka, 
'n stad in Servië. Net zoals we in 't zieken
huis van DIest vóór een kwarteeuw Theo van 
Hecken met een schotwonde in de rug be
zochten, vinden we hier de 38-jarige vader 
Murat. Hij kreeg van de Servische milicia 2 
schoten door de nieren en ruggegraat. Hij zal 
levenslang verlamd blijven. Wie denkt nu 
nog aan 'n José Heylen, 'n Frans Wouters, 'n 
Arcila Antonio en de andere neergeschoten 
gekwetsten van het Zwartbergdrama 1966? 
Of aan Jan Latos en Valeer Schep, die ter 
plekke de dood vonden? 

Dezelfde lopen en kogels herstelden de 
orde toen Murat met de schoolgaanden op 
31 januari voor Kosovë en voor meer werk in 
Kosovë betoogde. In 1965 schreef goever-
neur Roppe: ,,Limburg moet zich tevreden 
stellen met de kruimels van de tafel". Hier 
2.000 km verder, in het Albanees plekje van 
Servië, is het niet beter. Zoals Brussel re
geerde, heerst hier Belgrado volop: boven 
de hoofden van het volk. Het gemiddelde 
loon in het Zuiderse Kosovë ligt op 1/3 van 

dat in Slovenië. De Albanese slachtofferrij 
groeide sedert 1981 buitensporig aan: een 
300-tal doden; een 380.000-tal aangehoude
nen en/of gevangenen. Verhoudingsgewijze 
tot de bevolkingscijfers de hoogste in Euro
pa. En het kollektieve „geweten" van de 
Europese Gemeenschap (de regeringen, de 
parlementen, de pers, de kerken enz...) doet 
al 9 jaren of zijn neus bloedt of gaat zachtjes 
om dit probleem heen. De geopolitiek en de 
internationale politiek zijn in Vlaanderen voor 
velen een onbekend terrein. In tegenstelling 
tot Nederland hebben de Vlamingen bitter 
weinig zicht op hun buiten-landse dimensie. 
Dit deel van de politieke kuituur wordt door 
de Vlaamse Beweging weinig of niet behar
tigd. Een geregionaliseerd Europa, waar het 
ieder volk goed gaat, biedt ook méér kansen 
voor Vlaanderen. Het behoud van de oudste 
drie kuituren in Europa: de Keltische, de 
lllirische en de Baskische, naast het veel
voud van de Germaanse-Romaanse- en Sla
vische talen, schoort het bazisrecht voor het 
bestaan en het gebruik van het Nederlands. 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 23 april j . l . heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

Het VU-partijbestuur besprak tijdens haar verga
dering de situatie in Litouwen, de bijeenkomst van 
enkele Europese regio's in Brussel, het urgentiefor-
fait van minister Busquin en de aanhouding van 
hoofdkommissaris Reyniers. 

LITOUWEN 

De Volksunie spreekt haar verwondering uit over 
het bijzonder zwak standpunt dat de 12 te Dublin 
innamen over de situatie in Litouwen. Voor de 
Vlaams-nationalisten volstaat het niet zijn bezorgd
heid uit te drukken over Litouwen of over de 
verhouding met de Sovjet-Unie. 

De positie van de VU is duidelijk: als er één volk 
is dat recht heeft op zelfbeschikking, dan is het wel 
Litouwen. Dit land heeft een derde van zijn bevol
king en zijn soevereiniteit verloren sedert de twee
de wereldoorlog. Ook de USSR heeft toegegeven 
dat dit land wederrechtlijk werd bezet. Moskou zou 
het recht op onafhankelijkheid erkennen, maar wil 
eerst een knieval en dan vooral ti)d winnen. 

De VU hoopt dus dat deze soevereiniteit zo snel 
mogelijk door de Litouwers zelf zal uitgeoefend 
worden. Het westen zou de druk op de USSR 
onverminderd moeten aanhouden, opdat ze haar 
houding meteen zou herzien. 

De VU zal zelf direkte kontakten leggen met 
Litouwen en zal hulp verstrekken daar waar moge
lijk is. De Vlaamse regering zou intussen alvast met 
een uitgebreid kultureel akkoord voor de dag moe
ten komen. 

EUROPESE REGIO'S 

Naar aanleiding van de bijeenkomst te Brussel 
van enkele Europese regio's hoopt de VU dat deze 
nuttige gebeurtenis zou mogen leiden tot politiek 
bruikbare standpunten. De VU vindt nl. dat de 
aanstaande Intergoevernementele Konferentie, die 

een belangrijke stap voonvaarts zou moeten wor
den in de evolutie van de strukturele basis van het 
EG-verdrag, niet mag doorgaan zonder dat deze 
keer de rol van de volkeren en de regio's in de 
Europese Gemeenschap in de EG-verdragsteksten 
wordt vastgelegd. 

Het subsidiariteitsprincipe is vanaf nu een onont
beerlijk element in de toekomstgerichte filosofie 
van de Europese Gemeenschap. Dit wordt zelfs 
door kommissievoorzitter Delors duidelijk gesteld: 
vanaf nu zal de Gemeenschap evolueren langs drie 
wegen: de goevernementele, de Europese en die 
der volkeren (regio's). Als de bijeenkomst deze 
week daartoe bijdraagt, zal zij inderdaad nuttig zijn. 

De VU rekent erop dat de regering van onze 
gefederaliseerde staat tijdig een duidelijke positie 
zal uitwerken en zij richt bij deze gelegenheid een 
formele oproep tot de premier en de minister van 
Buitenlandse Zaken. 

POLITIE 

Het partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat 
de wantoestanden in de politiediensten uiteindelijk 
hebben geleid tot de aanhouding van een belang
rijk politie-otficier. 

Reeds geruime tijd wordt door VU-volksvertegen-
woordiger Hugo Coveliers de aandacht van het 
beleid gevraagd voor de problemen die voortsprui
ten uit het werken met infonnanten en via infiltra
ties. 

Meer dan ooit blijkt nu duidelijk dat het bestaan 
van de georganiseerde misdaad in België dient 
aanvaard te worden. Dit betekent dat alle verschijn
selen die met deze moderne vorm van misdaad-
gebeuren samengaan, ook in dit land aanwezig 
zijn. 

De politiediensten dienen dan ook met het oog 
daarop gestruktureerd te worden, dit alles in de 
wetenschap dat korruptie, witwassen van geld e.d. 
steeds aanwezig zullen zijn. In plaats van steeds 
maar de kop in het zand te steken wanneer over 
deze wantoestanden wordt gesproken dienen deze 
integendeel aktief te worden opgespoord. 

Een hervorming van het ganse politiewezen 
dringt zich op, niet de openbare ordehandhaving 
maar wel de bescherming van de maatschappij 
moet het hoofddoel zijn. De politiemensen moeten 
hierbij de meest aangepaste middelen krijgen, zij 
moeten echter sterk gekontroleerd worden. Het 
Openbaar Ministerie is niet het aangewezen middel 
gebleken voor deze kontrole, de oprichting van een 
eksterne kontrole is noodzakelijk. 

URGENTIEFORFAIT 

De Volksunie stelt vast dat het urgentieforfait nog 
steeds deel uitmaakt van het historisch forfait 
klinische biologie in de hospitaalsektor. Minister 
van Sociale Zaken Busquin had, na overleg in de 
regering, terzake nochtans een nieuw KB aange
kondigd vóór 1 maart. Het VU-partijbestuur geeft 
daarom senator Walter Peelers de opdracht om de 
minister hierover te interpelleren 

VRIJ VLINDEREN 
VRIJE MENSEN 
LfUVEN 12&13MEI1990 
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ZEELSE VU VIERT DRIEVOUDIG JUBILEUM 

De VU-afdeling van Zele heeft reden tot vieren. In 
1990 is het precies 25 jaar geleden dat — kort na de 
parlementsverkiezingen van 1965 — deze afdeling 
werd opgericht. Bovendien neemt de Zeelse Volks
unie sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 
1970 nu al 20 jaar onafgebroken deel aan het 
gemeentebestuur. Zij heeft in die periode ononder
broken het burgemeesterschap v\iaargenomen; de 
funktie van burgemeester wordt nu reeds 10 jaar 
opeenvolgend uitgeoefend door Jozef De Bruyne, 
één van de medestichters van de afdeling in 1965. 

Jozef De Bruyne 

HET ONTSTAAN 

Op 23 mei 1965 vonden parlementsverkiezingen 
plaats. Voor de VU betekende dit de definitieve 
doorbraak in Vlaanderen, met het behalen van 12 
kamerzetels en 5 senaatszitjes. Op de Volksunielij
sten van het arrondissement Dendermonde ston
den toen twee jonge Zelenaars, waaronder Jozef 
Ds Bruyne, tweede op de provincieraadslijst. Hij 
behaalde 477 stemmen. Het was geen enorm cijfer, 
maar toch een teken dat er een zekere aanhang 
bestond in Zele voor de Volksunie. In het Zeelse 
kieskanton ging de partij ineens van 4 naar 10 % 
van de stemmen. 

De tijd was duidelijk rijp om een lokale partijafde
ling op te starten. De idee was al een tijdje aan het 
rijpen bij een aantal mensen, die bijna allemaal op 
een of andere manier in aanraking gekomen waren 
met de repressie: Pieter De Bruyne en zoon Jozef 
De Bruyne, Hendrik De IVIeester, Clovis Van Dries-
sche en Robert De Leentieer. Zij vormden een 
kern, die amper een paar weken na die bewuste 
parlementsverkiezingen de definitieve stap zetten. 
Op vrijdag 11 juli 1065 vond de stichtingsvergade-

FEEST TE ZELE 
Het is duidelijk dat de Volksunie in Zele in 

dit jubileumjaar 1990 meer dan reden ge
noeg heeft tot feestvieren. 

Een eerste luik van deze vieringen vormt 
het 10de Bal van de Burgemeester, dat 
doorgaat op zaterdag 5 mei om 20 uur in de 
sporthaal De Zeven op de Kouter te Zele. Dit 
bal wordt voorafgegaan door een mis voor de 
overleden leden in de St. Ludgeruskerk en 
een akademische zitting op het Gemeente
huis om 18u. 

U bent er van harte op uitgenodigd, om de 
jubileumviering zoveel mogelijk luister bij te 
zetten. 

ring plaats. Het voorzitterschap werd toen toege
kend aan Jozef De Bruyne; administratief sekreta-
ris werd vader Pieter De Bmyne (+ 1976). 

De parlementsverkiezingen van eind maart '68 
bewezen dat de partij in Zele steeds meer vaste 
grond onder de voeten kreeg. Jozef De Bruyne was 
lijsttrekker voor de provincie, en haalde 934 stem
men. Van een zetel moest echter op dat moment 
nog niet gedroomd worden. 

DE DOORBRAAK 

Het Volksunie-bestuur besloot naar de gemeen
teraadsverkiezingen van 1970 te gaan onder de 
naam ,,Zeelse belangen". 

Tegelijkertijd werd ook uitgekeken naar een po
pulaire kopman, die geknipte lijsttrekker werd ge
vonden in de figuur van dr. Avil Geerinck, dieren
arts van vorming, beheerder van de likeurstokerij 
Rubbens, lid van diverse sociale verenigingen, en 
algemeen in hoog aanzien staand. 

Als tweede man op de lijst kwam dan Jozef De 
Bruyne. Alle verkiezingspropaganda werd echter 
gecentraliseerd op Avil Geerinck, die aan de Zeelse 
bevolking werd voorgesteld als de nieuwe burge
meester, iemand die de gemeente een nieuw elan 
zou geven. Avil Geerinck haalde niet minder dan 
1727 voorkeurstemmen, en de Zeelse Belangen 
(ZB) 3 gemeenteraadszetels. 

De uitslag was bovendien in die zin historisch te 
noemen, dat voor het eerst de absolute meerder
heid van de CVP werd verbroken, én dat een 
koalitie tot stand kwam tussen ZB, PVV en BSP. De 
CVP ging naar de oppositie en Avil Geerinck werd 
burgemeester. 

Eens in zijn funktie beëdigd, ontplooide Avil 
Geerinck een enorme aktiviteit. Er waaide werkelijk 
een ,,nieuwe wind" door de gemeente, en het 
gemeentehuis werd een ,,glazen huis", waar elke 
Zelenaar nu steeds de weg naartoe kon vinden. Zijn 
natuurlijke eenvoud, zijn gemoedelijke omgang 
met iedereen, en de grote luisterbereidheid die hij 
in elke omstandigheid aan de dag legde, maakten 
van Avil Geerinck een echte Zeelse burgemeester. 

Mee geholpen door de hoogkonjunktuur waarin 
de Volksunie zich op dat moment in Vlaanderen 
bevond, werd hij in het arrondissement Dender
monde eind 1971 tot kamerlid verkozen. In het 
kieskanton Zele sprong de Volksunie inéén ruk van 
14 naar 28%. 

DE GROOTSTE PARTIJ IN ZELE 

1976 betekende voor Zele een ware politieke 
aardverschuiving, die van de Zeelse Belangen 
eensklaps de sterkste formatie in de gemeenteraad 
maakte. De partij ging van 3 naar 10 zetels, en Avil 
Geerinck haalde een absoluut stemmenrekord: 
3558 Zelenaars schonken hem hun vertrouwen. 
Ditmaal kwam er een koalitie uit de bus met de 
CVP. De Zeelse Belangen verkregen, naast het 
burgemeesterschap, nog twee schepenzetels en 
het OCMW-voorzitterschap. Jozef De Bruyne werd 
in deze koalitie schepen van Openbare Werken. 

Het nieuwe sukses stuwde Avil Geerinck op
nieuw in het parlement. In 1974 was de VU-
kamerzetel in het arrondissement Dendermonde 
verloren gegaan, en ook bij de parlementsverkie
zingen van 1977 werd deze niet teruggevronnen, 
maar toch legde het persoonlijk resultaat van de 
Zeelse burgemeester voldoende gewicht in de 
schaal om aangeduid te worden als provinciaal 
senator. 

Eind 1978 werden nieuwe verkiezingen uitge
schreven. Ditmaal besloot Avil Geerinck zich echter 

Avil Geerinck ' -' ' 

niet meer verkiesbaar te stellen, hij was er intussen 
61 geworden en ruimde baan voor een jong gezicht 
in het arrondissement, de huidige senator Walter 
Peeters uit Hamme. 

EEN NIEUW TIJDPERK 

Avil Geerinck was een imponerende figuur, op 
vele terreinen. Zijn ongebreidelde energie is echter 
niet onuitputtelijk gebleken. Op 8 april 1980, tijdens 
een zitting van het schepenkollege, werd hij fataal 
geveld door een hartaderbreuk, 63 jaar oud. Het 
nerveuze en onregelmatige leven, de stress om 
steeds opnieuw paraat te staan, ze hadden hun tol 
geëist. 

Intussen ging het politieke leven echter zijn 
verdere gang. Jozef De Bruyne werd belast met de 
taak van burgemeester. Voor hem kwam het waar
nemen van deze funktie evenzozeer onverwacht, 
als ze ondankbaar was in de gegeven omstandig
heden. 

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1982 bewezen dat hij daarmee de juiste 
weg was ingeslagen. Het behaalde resultaat was 
immers opnieuw buiten alle verwachtingen. De ZB 
won nóg een zetel bij, ze had er nu 11 van de 25. 
Jozef De Bruyne behaalde 3399 voorkeurstemmen. 
Op 10 september 1983 werd hij plechtig ingehul
digd als burgemeester. 

Zijn populariteit werd opnieuw onderstreept bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezinge, maar bleek 
ook reeds duidelijk uit het resultaat van de partij bij 
de parlementsverkiezingen van 1987. In het kies
kanton Zele ging de VU immers voor de Kamer, 
waar Jozef De Bruyne lijsttrekker was in het arron
dissement, van 13 naar 21 %. In heel Vlaanderen 
was dit de grootste sprong voonwaarts niet alleen 
van de Volksunie in een kieskanton maar van alle 
partijen. De kamerzetel werd wel niet gehaald, 
maar toch stuurde de Zeelse VU, één van haar 
leden, met name f/larcel De Waele, naar de provin
cieraad. Voor Marcel De Waele was dat tenandere 
met zijn debuut, gezien hij ook al in de periode 
1981-1985 als provincieraadslid zetelde. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1988 vorm
den een voorlopig laatste hoogtepunt voor de 
Zeelse Belangen, en persoonlijk voor Jozef De 
Bruyne. De lijst haalde 12 zetels. Jozef De Bruyne 
zelf 3662 voorkeurstemmen, of bijna een derde van 
het totaal aantal stemgerechtigden. 

In de nieuwgevormde koalitie met de PVV neemt 
de ZB ook opnieuw het OCMW-voorzitterschap 
waar, met de figuur van Hubert Temmerman. Ook 
arrondissementeel is de positie van de Zeelse VU-
afdeling bijzonder sterk, gezien het voorzitterschap 
sedert 1985 wordt waargenomen door de Zeelse 
afgevaardigde Jan Strynckx. 
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APRIL 

27 ZOTTEGEM: Praatkaffee met Hugo Coveliers 
over „De Bendekommissie". Om 20u. bi] Braems, 
Stationsplein te Zottegem. Org.: VU-Zottegem. 
27 BERLARE: Om 20u. in feestzaal De Zwaan, 
Veerstraat 14 te Uitbergen • Jaak Gabriels over „De 
deelname van de VU aan de regering en de 3de 
faze van de staatshervorming. Welkomstdrink en 
koud buffet aan 750 fr.p.p. Info 052/42.33.29 of 
052/42 43.33. Org.: VU-Groot-Berlare. 
28 GENT: Gentse kabaretavond met „Moereloe-
re". In Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26. Optre
den om 20u. Deuren open vanaf 19u. Iedereen 
welkom. Inkom 100 fr. tel. 091/26.63.53. Org.: VU-
Gent-Brugsepoort. 
29 GENT: Geleid bezoek aan de Sint-Jorisgilde. 
Aanvang 14u., verzamelen aan de Sint-Machanus-
kerk te Gent Inschrijven bi) E. Symoens 
(091/22.87.63). Org. Dr. J. Goossenaertskring 
Gent. 
28 BELZELE: Opening van Cultureel Centrum te 
Sleidinge. Op 29/4 vanaf 15u „ I e daq" M.m v 
FVV-Belzele. 
30 MEERBEKE-NEIGEM: Veertiende Bruege-
liaanse Meiavond. Vanaf 18u. in de Berlindiszaal te 
Meerbeke. Org. • VU-IVIeerbeke-Neigem 

MEI 

1 LEDE: Geleid bezoek aan de Voerstreek. Ver
trek om 8u bij firma De Ras. Terug rond 20u. 350 fr. 
p.p., -14j. 250 fr. Mogelijkheid tot piknik of middag
maal aan 495 fr. Inschrijven tot 27/4 bij E. Grysouil-
le (80.37.58) of h. Matthijs (80.05.53). Org.: VU-
Lede. 

4 SINT-NIKLAAS: Bezoek aan juwelenontwerp-
ster Monique Goossen en grafikus Guido Manman, 
Dorushoeksken 11 te Waasmunster. Verzamelen 
om 19U.30 aan stadhuis Sint-Niklaas en worden te 
Waasmunster verwacht om 20u. Org.: FW-Sint-
Niklaas. 
4 ASSENEDE: Gespreksavond over de toekomst 
van de ekspressweg Antwerpen-Knokke, met ge
meenschapsminister Johan Sauwens. Om 20u.30 
in zaal Cambrinus, Hoogstraat 19. Org. Vlaamse 
Vnendenkring 't Leeuwke Assenede. 
4 GENTBRUGGE-LEDEBERG: IJzerbedevaart-
avond „Europa... begint hier!". Om 20u in Dien
stencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45. 
Met Lionel Vandenberghe Org.- VOS-IJzerbede-
vaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg 
5 ZELE: Bal van burgemeester Jozef De Bruyne, 
in zaal De Zeven, met Danny en Conny Fabry. 
Eerste dans om 21 u 
6 DEINZE: Op naar Brussel met de bus. Vertrek 
om 8u.30 stipt op de markt te Demze. 200 fr per 
persoon, drinkgeld chauffeur inbegrepen Inschrij
ven bij Mare De Vulder (091/86.72.84) of Maurice 
Waelkens (091/86.34.15). 
8 BELZELE: FVV-hobbyklub in het teken van 
„moeder". Info bij bestuur 

GÉNTBRUGGE 
NAAR BRUSSEL 

Op 6 mei a.s. afspraak op 9 uur op Ledebergplein 
(Kerkplein) te 9218 Gent-Ledeberg, of om 9u 10 
aan de oprit van de autoweg El 7 ter hoogte van 
Land van Rodelaan-Brusselsesteenweg te 9219 
Gent-Gentbrugge. 

Inschrijven bij Libert Robert, Weverboslaan 26 te 
9219 Gent-GB (31.19.41) en Ivan Gheysens, Jova-
straat 8 te 9219 Gent-GB (31.55.17). 

250 fr. per persoon. 

BIEZONDERE 
ARR. RAAD 
TE OUDENAARDE 

Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie 
Oudenaarde nodigt u vriendelijk uit op vrijdag 11 
mei 1990 tot de arrondissementele raad. Gast is 
Minister van Openbare Werken en Verkeer Johan 
Sauwens. 

18u.. Ontvangst in de Gemeenschaps-Midden-
school „Abraham Hans", Aalststraat te Oudenaar

de. Recepie aangeboden door de school 

19U.30- Avondmaal m Hotel-Restaurant „De 
Rantere", Jan zonder Vreeslaan 8 te Oudenaard. 
Vooraf inschrijven is gewenst 

21 u : Uitgebreide arrondissementele raad 

De vergadering is enkel toegankelijk op vertoon 
van de uitnodiging Wie enkel de arrondissemente
le raad wenst bij te wonen, gelieve de zaal te 
bereiken via de Kasteelstraat 7 

Inschrijven door storting van 1000 fr. voor 8 mei 
1990 op rek. nr 443-5523391-26 van de VU-
Oudenaarde. Info: VU-sekretariaat, Doorn 63,9700 
Oudenaarde. 

NR. 28 IS NU TE KOOP 
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LIMBURG 

APRIL 
28 NEEROETEREN: Ledenfeest met zang en 
dans om 20 uur in Oase te Dorne Feestrede door 
minister Johan Sauwens Org VU-Neeroeteren-
Opoeteren Inkom gratis 
28 TESSENDERLO: Familieuitstap naar Nijvel 
en Villers-la-Ville Info en org FVV-TessenderIo 

MEI 
3 BREE: Om 20u 30 in het Ontmoetingscentrum 
Bree „De toekomst van de Volksunie" door Willy 
Kuijpers 

NEERPELT: Vanaf 14 april tot 4 juni foto
zoektocht (verdeeld in 5 zones) Prijsuitreiking op 
16juniom20u in De Peel Deelname 500 fr voor 
5 zones, 150 fr voor eén zone Inschrijven en info 
bij Leo Domen, Haagdoornstraat 47 te Neerpelt 

BERINGEN 
NAAR BRUSSEL 

VU-Beringen legt een bus in naar de manifestatie 
in Brussel Inschrijven voor 30 april bij sekretaris 
Freddy Vandermaesen, Schorenstraat 45 te 3960 
Beringen (011/34 57 30) 

BRABANT 
APRIL 
27 STEENOKKERZEEL: Info-avond „Rechten 
en plichten van jongeren", in Patronaat, Van Fra-
chenlaan 24 Steenokkerzeel centrum Om 20u 
Inkom gratis Ord VUJO-Melsbroek-Perk-Steenok-
k6rz66l 
27 LENNIK: Vorming en Gemeenschap Lennik 
organiseert geleid bezoek aan tentoonstelling „En 
toch w/as ze rond Middeleeuws mens- en vwreld-
beeld" In de gebouwen van de Univ Fak Sint 
Aloysius, Vrijheidslaan 17 te Brussel Toegangs
prijs 50 fr Verzamelen om 13u 30 Grote Markt te 
Lennik 
28 WEERDE: Grote kaartavond (boomke wies) m 
zaal Alcazar, Damstraat 96 Waardevolle prijzen 
0 a prachtige hesp, koffiezetapparaat enz Aan
vang 20u Org VU-Weerde 
28 LINKEBEEK: Spaghetti-festijn uitgesteld naar 
latere datum 

MEI 
1 MELDERT: 1 mei-wandeling o I v Stan Philips 
in org van FW-Wemmel Samenkomst kerk Mel-
dert 14u Achteraf gezellig samenzijn met broodjes, 
appeltaart en een pater" van Affligem 
5 SINT-MARTENS-BODEGEM: 10e pannekoe-
kenfestijn en boterhammen op zijn pajots In de 
gemeenschapslokalen. Schoolstraat, vanaf IBu 
Ook op 6/5 vanaf 15u Org VU-Sint-Martens-
Bodegem 
5 HEKELGEM; Jaarlijks Eetfestijn van VU-Hekel-
gem, in zaal Patronaat, Fosselstraat te Affligem 
Vanaf 18u Ook op 6/5 van 11 u 30 tot 16u 30 en van 
18 tot 20u 
6 KAMPENHOUT: Naar manifestatie te Brussel 
met bus Vertrek Marktplein om 9u Alle simpati-
santen zijn welkom Org DF-Kampenhout 
6 LONDEPZEEL: Vlaamse betoging te Brussel 

GENKS WATER 
TE KOOP 

„En ben je nog aan de Genkse haven zonder 
boten geweesf" vraagt netelend een goede ken
nis In een, twee, dne, denk ik aan de Langerlose 
(kolen)haven met Lei Wevers Maar goed, dat zijn 
daar geen scheepjes van papier, zoals er helaas 
veel huwelijksbootjes zijn 

„De Genkse haven zonder boten'" herhaal ik 
luidop En dan plots valt mijn verkleinde frank „Je 
bedoelt de grote kelder van het gemeentehuis''" 
vraag ik 

„Juist I" roept ie ,,Een waterdicht antwoord 
Maar 't is toch straf, dat na zovele jaren die 
keldergarage nog steeds van de verdrinkingsdood 
moet gered worden En zeggen", gaat hij verder, 
„dat het schepenkollege op 1 april een aanvraag 
had kunnen hebben om daar een tornooi te organi-
zereni" 

„Niks van gehoord", moet ik bekennen 

„Ha", lacht hij, „in de gemeenteraad van Genk 
kennen ze de helft nog met van het schoon weer, 
zwijg stil van het slechte i" 

„Welk tornooi hadden ze dan kunnen organize-
ren ">" 

„Wel, een tornooi waterpolo, maar uiteindelijk 
zou het toch met gekund hebben " 

„Er was te weinig water''" 
„Hola, het is een groter problem het water weg te 

krijgen, dan om er bij te krijgen, dat zie je daar toch 

Samenkomst en vertrek om 9u op het Heldenplein 
VU-Londerzeel 
13 HOFSTADE: Rommel- en kleinveemarkt, tus
sen 9 en 12u 30 te Hof stade (Zemst), Ambrosstwg, 
naast de kerk Tevens van 14 tot 19 u m Parochie
centrum, Ambroosstwg 2 taart, pannekoeken en 
roomijs op diverse wijze Org VU-Hofstade 
14 LENNIK: Van 20 tot 22u in Huize Zwarten-
broek, Zwartenbroekstraat 127 Vreemde stoffen in 
onze voeding Org Fed Aut Centra voor Wel
zijnszorg 

1-MEI WANDELING 
TE MELDERT 

De FVV-afdeling van Wemmei organiseert op 1 
mei a s een lentewandeling in het fraaie Kravaal-
bos te Meldert (nu deelgemeente van Aalst) De trip 
staat o IV provincieraadslid Stan Philips, afkom
stig van Meldert en kenner van het bos en omge
ving 

Samenkomst aan de kerk van Meldert om 14u 
Achteraf gezellig samenzijn met broodjes, appel

taart en ,,een pater" van Affligem 

HERENT 
NAAR BRUSSEL 

Alle VU'ers en simpatisanten kunnen mee We 
verzamelen aan Herent-Station om 9u 30 (parkeer
terrein) — vertrek ofwel met de stoptrein om 9u 36 
ofwel gezamenlijk met de wagens, Veltem-Station 
om 9u 40 (parkeerterrein) — vertrek stoptrein om 
9u42 

wel Laat me opmerken dat er toen water te weinig 
was en schimmel te veel " 

„Je vliegt er nog al tegen aan'" schamper ik een 
beetje 

„'tis toch waar he", bromt ie „Onze politie heeft 
toch ook haar schietstand in diezelfde kelder 
Straks hebben we in Genk ook nog waterpolitie en 
de knminaliteit is net zo groot te lande " 

„Wat zullen ze in Genk weer watertanden'" 
drupt uit mijn mond 

„Jaja", spuit mijn goede kennis, „in Genk be
hoort de waterellende in het gemeentehuis tot de 
lopende zaken " 

H. Olaerts 

REGIO MAASEIK 
NAAR BRUSSEL 

Bussen uit de regio Maaseik rijden als volgt 

Vertrek Marktplein Maaseik om 7u 30, Maasme-
chelen-gemeenteplein 7u 50, Genk-station 8u 15 
en Zolder (oprit E39) om 8u 30 

BIJ voldoende belangstelling (10 personen) wordt 
er van de reisweg afgeweken en een halteplaats bij 
ingelast 

Eenheidsprijs 200 fr (inschrijven tot 3 mei a s ) 
bij Leo De Clerck, Dorperberg 18 Opoeteren 
(86 36 24), Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan 88, 
Maaseik (56 47 38), Gerard Gerits, Pastorijstraat 3, 
Geistingen en Wilfried Hosiers, Wijklaan 21, Neer-
oeteren (86 35 38) 

GROOT-LEEUW NA 
DAAN VERVAET 

De Volksunie van Groot-Leeuw nodigt uit op een 
eucharistieviering in de kerk van O L V -ten-Hemel-
Opgenomen te Vlezenbeek op vrijdag 27 april 1990 
om 19u 30 ter nagedachtenis van onze betreurde 
vriend Daan Vervaet 

OPVOLGING 
Volksvertegenwoordiger Daan Vervaet wordt in 

de Kamer opgevolgd door Etienne Van Vaeren-
bergh, burgemeester van Lennik Het nieuwe ka
merlid IS advokaat en voorzitter van de Federatie 
van Vlaamse Kringen — Rodenbachfonds 

In de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw 
wordt Daan opgevolgd door Adelin Boon, zelfstan
dig vleesgroothandelaar, wonende te 1610 Ruis
broek, Meerweg 215 Het nieuwe raadslid is jong, 
sportief en milieubewust 

DIENSTBETOON 

Het uitgebreid dienstbetoon van Daan Vervaet 
zal worden overgenomen, deels door zijn opvolger 
in de Kamer, Etienne Van Vaerenbergh en deels 
door de Volksfraktie van Sint-Pieters-Leeuw Deze 
bereidwillige en sociaalvoelende mensen staan ter 
uwer beschikking, respektievelijk 

Etienne Van Vaerenberg prive 054/33 35 04, 
Kamer 02/519 86 94 

Volksfraktie Leeuw fraktieleider Ivo De Bruyn 
(02/377 08 28), gemeenteraadslid Frans Adang 
(377 31 83 en 646 33 50) Vlezenbeek Etienne 
Van Cutsem (532 01 74, bij afwezigheid 
532 01 74) Ruisbroek Adelin Boon 376 39 87 
OCMW-raadslid André Lemaire (356 94 90) 
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ANTWERPEN 
APRIL 
28 RlJKEVORSEL: Van 9 tot 11 u,30 en van 14 tol 
16u.; invullen belastingsbrieven door VU-Rijkevor-
sel-Merksplas m café Hangijzer te Rijkevorsel. 
28 EDEGEM: 8ste Volkszangavond „Kom zing 
met mij". Alg. leiding: Gust Teugels. Gastvedette: 
Connie Neefs. Om 20u. in zaal Elzenhof, Kerkplein 
Edegem-Elsdonk. Inkom 150 fr. Kaarten 
03/457.11.51 (na 18u.) Org.: VNSE. 
29 LIER: Pannekoeken- en appelbeigr.^tsdag 
Iedereen welkom vanaf 14u. in het VNC Rerlarij 80 
te Lier. Org.: FVV-Lier-Koningshooikt. 

MEI 
1 STABROEK: Poppenspel en kinderanimatie 
met Pierrot en nonkel Amadee. In Kasteel Raven-
hof (Oud Broek 4). Aanvang: 14u. 50 fr. voor 
drankje + verrassing. Org.: FVV-Stabroek. 
4 HERENTALS: Eksellente avond met vice-mi
nister Hugo Schiltz, in de Boskantien Wi)gaard. 
Org.: VU-arr. Turnhout. 
4 RIJKEVORSEL: Van 18 tot 21u, Invullen belas
tingsaangiften door VU-Rijkevorsel-Merksplas in 
café Duivenlokaal te Sint-Jozef. 
4 BERCHEM: Kaas- en wiinavond in het „Oud 
Kapelleke", Ferd. Goosemarsstraat 127. Kaas- ol 
vleesschotel aan 250 fr. Gastspreker: Herman 
Lauwers. Aanvang: 20u. Ir •schrijven bij T. Van 
Gelder, Apollostraat 73 (32. •'9.86). Org.: VU-
Berchem. 
4 KONTICH: VU-bal. Tropische nacht .-net Bart 
Kaell. In de Magdalenazaal. 
5 ZWIJNDRECHT: VU-dansavond in zaal Gilden-
huis, Statiestraat 28. Orkest: André Appeldoorn. 
Deuren 20u. Dans 21u. Inkom 100 fr. 
6 BERCHEM: Naar manifestatie te Brussel met 
bus. Vertrek aan ,,oude kerk", om 9 uur. Kostprijs-
200 fr. Inschrijven bij Paula Van Beeck, 321.73.60. 
8 BERCHEM: Huifkarrentocht met bezoek aan 
begijnhof Turnhout, Speelkaartenmuseum, gele
genheid tot winkelen. Vertrek 8u. Berchem-statie. 
Info en inschrijven bij FVV-Berchem. 
8 RIJKEVORSEL: Van 18 tot 21u.: invullen be
lastingsaangiften door VU-Rijkevorsel-li^erksplas in 
café Duivenlokaal te Sint-Jozef. 
13 ZWIJNDRECHT: Vlaamse Knng Schelde-
meeuw Zwi)ndrecht org. fietsenrally. Vertrek 11u. 
Vlaams Huis, Polderstraat 15. Afstand 30 km. 
Deelname: 80 fr.. Tijdens rust voor iedere deelne
mer soep met brood. Info: Pol Hemelaer 
(03/252.68.89) en Vlaams Huis (03/252 75.32). 
Org.: VU-2wijndrecht. 

17 MOL: Studieavond over streekpers in zaal 
Malpertuus te Mol. Org.: VU-arr. Turnhout. 
17 KAPELLEN: Uitstap met geleid bezoek aan 
Byzantijnse kapel en de kunstateliers van de Bene-
diktessenpriori) te Schoten. Org. en info: FVV-
Kapellen. 
18 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Ka-
pellekeshoef: Jo Belmans laat de Vlaams-nationale 
strijd herleven in de Kempen na WO II. Org.: SliflF-
Kempen. 
19 RIJKEVORSEL: Van 10 tot 11u.30 en van 
13U.30 tot 16u.: invullen belastingsaangiften door 
VU-Rijkevorsel-l^/lerksplas in café Duivenlokaal te 
Sint-Jozef. 

Caf/ Zf^ ffof*t 
'CAmt>nnu$' 

kUfiUr^mtt 3 3Ó90 hree 

SL 

VU\AMSE AKTIEGROEP GEEL AKTIEF 
De Vlaamse Aktiegroep Geel heeft met een 

ludieke aktie de eerste Geelse fietskrosspiste ge
opend. Al jarenlang liggen de Veldstraat, Waaiburg 
en Heilige Geeststraat er verwaarloosd bij Tussen 
de plaveien gapen grote openingen waardoor fiet
sers er dagelijks ten val komen De drie straten zijn 
werkelijk slecht onderhouden 

Sinds de buurt werkelijk erkend is als herwaarde
ringsgebied, heeft de gemeente nog geen enkele 
stap ondernomen om deze straten weer verkeers
veilig te maken 

Om deze toestand aan te klagen heeft de Vlaam
se Aktiegroep Geel een nieuw verkeersbord ont

huld ter hoogte van het begin van de Veldstraat. Dit 
alternatief verkeersbord waarschuwt de argeloze 
automobilist voor het gevaar van vallende fietsers. 

Tevens werd door gewezen wereldkampioen Ro
land Liboton bij wijze van ludieke stunt het betrok
ken stratencirkuit officieel geopend als eerste Geel
se fietskrosspiste 

Door middel van deze ludieke aktie wil de Vlaam
se Aktiegroep Geel de buurtbewoners oproepen 
om druk uit te oefenen op het stadsbestuur om zo 
snel mogelijk een einde te maken aan deze ver-
keersonvriendelijke en gevaarlijke situatie 

DIENSTBETOON 
TE NIJLEN 

WIJ zorgen voor het vakkundig invullen van uw 
belastingsaangifte en maken, indien gewenst, een 
komputerbecijfenng. 

Ziekenfonds tak Lier, Gemeentestraat Nijlen: 
elke maandag en dinsdag van 9 tot 12u; elke 
woensdag van 13 tot 16u.; elke donderdag van 13 
tot 19U.30. 

lokaal Duivenbond Kessel: zaterdag 19 mei van 
10tot 12U.30; zaterdag 26 mei van 10tot 12u.30en 
zaterdag 16 juni van 10 tot 12u.30. 

U kunt steeds terecht bij volgende personen: 

— Paul Vivet, OCIVIW-raadslid, IVIerelstraat 29 te 
2508 Kessel. ' 

— Jet Lemmens, OCN^W-raadsiid, Zandlaan 36 
te 2260 Nijlen, tel 481.73.12. 

— Jos Roofthooft, Hazelaarshof 2 te 2261 Bevel, 
tel. 481.60..11. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON TE 
RIJKEVORSEL-
MERKSPLAS 

Naar jaarlijkse gewoonte vullen wij ook dit jaar 
weer gratis uw belastingsbrief in (invullen, bereke
nen, verdedigen). 

Hier volgen de date, plaatsen en uren: 

Café Hangijzer, Rijkevorsel: zaterdag 28 april 
van 9 tot 11 en van 14tot 16u., donderdag 24 mei 
van 18 tot 21 u. 

Café Duivenlokaal, Sint-Jozef: vrijdag 4 mei van 
18tot21u., dinsdag 8 mei van 18tot21u., zaterda
gen 19 mei en 2 juni telkens van lOu.tot 11u.30en 
van 13U.30 tot 16u. en woensdag 6 juni van 18 tot 
21u. 

ZOEKERTJE 

JS 

— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrek
king ten westen van Brussel. Opleiding: Hoger 
Sekundair,,Bouwtechnieken". Legerdienst beëin

digd. Aktueel tijdelijke betrekking in gemeentelijke 
dienst. Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 
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SPEELGOEDAKTIE ROEMENIE 
BIJ VU-ARENDONK 

De VU-Arendonk organizeerde een speelgoed-
aktie ten voordele van drie Roemeense weeshuizen 
in de zwaar getroffen provincie Cluj. Er werd een 
aktiekomitee in het leven geroepen en medewer
king werd gezocht bij het gemeentebestuur, de 
Arendonkse scholen en de parochiepriesters. Al 
het ingezamelde speelgoed werd verzameld in de 
gemeenteschool aan de Kerkstraat. De VU sorteer
de alles volgens leeftijdskategorieën. 

Het resultaat mocht er zijn. Liefst 104 grote 
dozen met speelgoed allerhande konden gevuld 

worden. Daarbij werd ook een hoeveelheid genees
middelen ingezameld bij de Arendonkse geneeshe
ren. Tien dozen met een waarde van meer dan een 
miljoen aan geneesmiddelen werden gevuld. Deze 
geneesmiddelen worden overgebracht naar een 
ziekenhuis in Cluj. De VU-afdeIng zelf schonk nog 
een stencilmachine aan een studentenorganizatie 
in Boekarest. 

Op de foto een gedeelte van het ingezamelde 
speelgoed en geneesmiddelen met daarbij Jan 
Bouilliard, Benny Claes, de gemeenteraadsleden 
Herman Hermans en Marcel Carpentier. 

VU-ROESELARE 
VERKENDE 
BRUSSEL 

Tijdens de Paasvakantie reisde een 50-koppige 
VU-groep uit Roeselare naar de hoofdstad- het 
werd een prachtdag! 

We werden ontvangen op het stemmige Barrika-
denplein en bij een stevige bak koffie werd op de 
video de werking van het zenuwcentrum van VU-
nationaal uitgelegd. Na deze leerzame montage 
trokken we te voet naar het parlement waar volks
vertegenwoordiger Jean-Pierre Pillaert zijn streek
genoten stond op te wachten. 

Op zi)n gekende schalkse wijze loodste hij ons 
door de statige gebouwen en maakte ons wegwijs 
in de geschiedenis en de werking van het parle
ment. Dankjewel Jean-Pierre! 

Toen nam dr Paul De Ridder de groep over en 
trok meteen het hart van Brussel binnen en leidde 
ons naar de St.-Michiels en St.-Goedelekatedraal. 
Op een bijzonder boeiende wijze schetste hij de 
neveltijd van Brussel en toonde ons de pracht van 
de kerk zelfs tot in de grond. Een wandeling door de 
smalle straatjes van het historische Brussel open
baarde ons de rijkdom aan pareltjes van gebou
wen. Er werd gezellig getafeld in één van de vele 
eethuisjes en na de middag ging de razend interes
sante tocht verder door het „moderne" Brussel 
We verplaatsten ons met de snelle metro en ook dal 
was voor velen een unieke belevenis. 

Tijdens zijn schitterende uiteenzetting schetste 
dr. Paul De Ridder het beeld van een stad die zich 
eeuwenlang met een bewonderenswaardige verbe
tenheid verzette tegen de aanwezigheid van de 

vreemde bezetter, maar tevens van elke gunstige 
gelegenheid profiteerde om haar ekonomisch pro
fiel en haar politieke machtspositie te verbeteren. 

Er werd een goeie pot gerstenat gedronken in 
een Brabants gezellig kaffee maar ook nog eens 
ernstig gediskussieerd over ,,Het probleem Brus
sel". Daarbij werd vastgesteld dat heel wat Vlamin
gen zijn vergeten dat deze Brabantse stad slachtof
fer is geworden van de denationalisering. De au
tochtone bevolking {lees: Vlaamse Brusselaar) 
houdt van haar stad maar stuit niet zelden op 
onbegnp vanuit Vlaanderen. 

Daarom deed dr. Paul De Ridder een warme 
oproep tot een positieve houding ten aanzien van 
Brussel en een bewuste aanwezigheidspolitiek. 
Dankjewel Paul voor deze prachtdag! 

VU-BRUGGE 
NAAR BRUSSEL 

Kontaktadressen en richtlijnen voor het gewest 
Brugge. 
Brugge: boekhandel P. Demeester, Dyver 4. 
Blankenberge: J. Blomme, Columbusstraat 71. 
Gr Damme: L. Reckelbus, Stationstraat 165. 
Knokke/Heist. D. Goossens, Lommergang 4. 
St. Andries: Mevr. A. Dewulf-Heus, Gistelse stwg. 
167. 
St. Michiels: J. Taillaert, Groene Poortdreef 7. 
St. Pieters- J. Coppens, Tempelhof 47. 
Zuienkerke: Fr. Verburgh, Meetkerkestraat 13. 

Praktische richtlijne: Deelnameprijs 250 fr. Op
stapplaats: achterzijde van het station (St. Mi
chiels). Vertrekuur: 8u.30 (terugkomst rond 14u. te 
Brugge). 

Algemeen verantwoordelijke: R. De Pouvre — M. 
Vandemoortel, Rennerswag 15 te 8200 Brugge 2. 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
27 ASSEBROEK: Open Hoorzitting met vice-
eerste minister Hugo Schiltz. Om 20u.30 m zaal 't 
Leitje, Assebroek. Vrije toegang. Iedereen welkom. 
Alle vragen worden beantwoord. Org.: VU-arr. 
Brugge. 
28 NOORDPEENE: (Frans-Vlaanderen). 14de 
Zwijgende Voettocht van de Peene. Vertrek om 
15u aan de kerk. Verdere info bij Rat Seys, 
Ringlaan 1 te 8280 Koekelare. 

MEI 
2 OOSTDUINKERKE: Aerobic in zaal De Witte 
Brug, om 20u.30. Ook op 9,16 en 23/5. Org.: FVV-
Duneblomme. 
6 BREDENE: Wandelzoektocht. Inschrijven van 
13U.30 tot 14U.30 in zaal ,,Cappelrie" te Bredene-
Dorp. Afstand 8 km. 20 naturaprijzen en gratis 
tombola. Deelnameprijs 50 fr. Tijdens en na zoek
tocht in zaal Cappelrie manillenkaarting. 50 fr. 
inleg. Iedereen prijs. Org.: Kring Vlaanderen Mor
gen. 
6 IZEGEM: Vlaams Huis, 8u.30. Verzamelen voor 
deelname aan manifestatie te Brussel. Deelname 
300 fr. Vertrek stipt 8u.30. Org.: VU-lzegem. 
9 LANGEMARK: Bende van Nijvel en Roze Bal
letten. Hugo Coveliero in zaal Munchenhof, Markt 
22 te Langemark om 20u.30. Org.: Vriendenkring 
VB 88 Langemark-Poelkapelle 
11 IZEGEM: Zaal ASLK, Roeselaarsestraat om 
20u.: informatie oer en degusteren van streekbie-
ren. Org.: FVV-lzegem. 
11 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Derde 
kaarting. Ook op 13/5 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
13 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u.30: verzame
len voor wandeling in de Scheldemeersen te Avel-
gem o.l.v. Geert Orgaer. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

VU-DAMME AKTIEF 
TIJDENS 
RAADSZITTING 

De VU-fraktie van Damme heeft in de gemeente
raad gepleit voor de heropbouw van Huyse De 
Grote Sterre. Voor raadslid Jos Millecam is dit 
gebouw een stenen bevestiging van de Vlaamse 
kuituur. Het gebouw stortte onlangs in. Toch kon de 
ramp vermeden worden omdat de slechte staat van 
het gebouw voldoende gekend was. In een archi
tectenverslag van 1987 werd het houtwerk en de 
muren bestempeld als vermolmd en opgeleefd. 
Volgens het raadslid Coens kwam de stabiliteit van 
het gebouw echter met in het gedrang. De VU stelt 
vast dat het hele gebeuren misbruikt wordt om 
politieke munt uit te slaan. 

Jos Millecam vroeg in een bijkomend agenda
punt een gemeentelijke toelage te voorzien voor 
gezinnen die een tuinkompostvat aankopen. Orga
nisch afval kan immers door iedereen zelf venwerkt 
worden met dergelijk kompostvat. Volgens het 
raadslid mist de meerderheid in Damme inzet en 
kreativiteit om iets te doen aan de afvalvenwerking. 
De belangen van de interkommunale IVBO zouden 
geschaad worden. 

Voor het inrichten van een afvalbakkenpark ont
breekt een geschikt terrein zodat een selektieve 
ophaling ontbreekt. Het VU-punt werd, hoe kan het 
anders, door de meerderheid weggestemd. 
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VU-GISTEL PROTESTEERT 

MINISTER SAUWENS 
IN HET HART VAN 
WEST-VLAANDEREN 

Gemeenschapsminister voor Openbare Werken 
en Verkeer Johan Sauwens was te gast in het 
Roeselaarse Dienstencentrum 't Leeuwke Het 
werd een zeer boeiende avond rond de ochtendfi-
les en de vernieuwde aspekten van het dagelijks 
verkeer. 

In W.Vlaanderen heeft de auto blijkbaar een 
dominerende faktor ingenomen, door de stijging 
van de ekonomische konjunktuur is er ook een 
enorme toename van het autoverkeer Men ver
wacht zelfs een verhoging van 40 % tegen het jaar 
2005 In Vlaanderen raakt de leefbaarheid in ver
drukking door de verkeerskongestie 

De kwaliteit van de leefomgeving wordt aange
tast (bv door de geluidshinder) Al deze uitwassen 
zijn een gevolg van het vroeger wankel gevoerd 
beleid zeker op het gebied van ruimtelijke orde
ning Er moet een herschikking komen van ons 
wegennet want er zijn bv al te veel rustige C) 
dorpen die „doorscheurd" worden door snelle 
wegen De minister maakte een vergelijking op met 
Nederland waar ze veel zorgvuldiger zijn omge
sprongen met de inplanting van woonkernen Door 
zijn verspreide bewoning heeft Vlaanderen heel 
wat problemen, denk maar aan alle soorten nuts
voorzieningen en bv ook het openbaar vervoer dat 
dringend aan herwaardering toe is Johan Sauwens 
ging dan verder met het doorlichten van alle 
verkeersvormen aan de hand van een prachtige 
brochure Hij had ook aandacht voor enkele Roese
laarse verkeersknelpunten en was op dit gebied 
terdege voorbereid' 

In zijn slotwoord pleitte Sauwens voor de veran-
denngen binnen Vlaanderen Vlaanderen moet 
weer internationale uitstraling krijgen en hienn ligt 
voor de VU een uitdaging en een opdracht VU-
Roeselare heeft genoten en werd geboeid door 
deze uitstekende spreker 

12DEAUTOZOEKrOCHT 
TE WIELSBEKE 

Op dinsdag 1 mei 1990 gaat, voor de 12e maal, 
de suksesrijke familie-autozoektocht door van de 
Vlaamse Vriendenkring Ter Leie — Wielsbeke 

Inschrijven kan van 12 tot 14 uur, m taverne „De 
Klokke", op het St.-Brixiusplein aan de kerk te 
Ooigem. 

Deelname bedraagt per wagen 200 fr, en per 
bijkomend formulier 100 fr 

Info: Diedenk Ameye, St.-Laurentiusstraat 1, te 
8781 Wielsbeke, tel 056/66 9812 

SAUWENS IN WERVIK 
Minister Sauwens was de eregast op het VU 

feest in Wervik De minister schetste een beeld 
over zijn gevoerd beleid en ging dan in op enkele 
plaatselijke Wervikse problemen Zo had hij het 
over de Kruisekestraat de ontsluiting van de indus-
inezone Menen en de rechttrekking van de Leie Dit 
laatste werk zal kortelings aangevat worden Vooral 
de eventuele aanleg van de weg Pecq-Armantiers 
houdt de Wervikse bewoners bezig 

Als aandenken voor zijn komst naar Wervik 
ontving de minister een Wervikse toebakspot 

Onder het motto , Laat ons een bloem en een 
boom die nog groen is ' organizeerde de VU-Gistel 
een protestaktie tegen de snoeiwijze van de bomen 
in de Callaertswalledreef De VU betreurt dat in de 
dreef in een week een vijfjarenplan van snoeiwerk 
werd uitgevoerd 

Om toch een deel van de gesnoeide bomen te 
redden hebben de orgamzatoren het nodig geoor 

deeld om de vele zaagsneden die het snoeiwerk 
heeft veroorzaakt te bedekken met een produkt dat 
de wonden afsluit en de zwammen doodt 

De VU betreurt verder dat het schepenkollege in 
de begroting geen cent heeft voorzien voor groen 
Integendeel, het kollege heeft nog kans gezien een 
regelrechte aanslag te plegen op wat er nog van 
rest 



VRIJE LEGERDIENST 
BIJ de eerstvolgende verkiezingen moet de 

VU vrije legerdienst eisen In De Standaard 
van 29 maart j I sprak CVP'er J Van Hecke 
over de legerdienst klare en duidelijke taal 

Het staat inderdaad als een paal boven 
water dat verplichte legerdienst in onze eko-
nomisch gerichte maatschappij met meer 
past en totaal zinloos is 

Laten we daarom, als tussenstap naar een 
uiteindelijk efficient en modern beroepsle
ger, alvast maar meteen overschakelen naar 
vrije legerdienst Op die manier zal de Belgi
sche overheid direkt weten hoe haar geliefde 
bevolking over leger en legerdienst denkt 

Graag onmiddellijk de kordate aanpak 
dus, zoals we vandaag de dag ook de spekla-
kulaire onwentelingen in de Oostbloklanden 
meemaken vrije legerdienst in een vrij Bel
gië I Een standpunt waar ook de jeugd einde
lijk iets aan heeft i 

Hans Vanden Bussche, Ruddervoorde 

WELKRENKEND 
Deze week kreeg ik mijn nieuwe identi

teitskaart Ere-senator Vandezande en de 
hoofdredakteur van De Brusselse Post, E 
Wieme, zijn met reden ongerust over het 
misbruik dat van deze kaart kan worden 
gemaakt, zeker in Brussel, waar negentien 
graafschappen bestaan met vaak franskiljon
se burgemeesters (WIJ, 20 apnl j I) 

Onze media-lievende Louis Tobback moet 
het eens goed volgen voor Brussel, terwijl 
minister Van Den Bossche het voor Vlaams-
Brabant moet doen 

Deze kaart werd ontworpen door de neo-
unitanst Nothomb Opletten dus en, zo deze 
kaart met steunt op Europese richtlijnen, dan 
liever zoals vroeger Nederlands in Vlaande
ren, Frans in Wallonië en in Brussel de keuze 
tussen de Vlaamse of de Waalse nationali
teit 

J.E. Torfs, Oostende 

GEEL-ZWART 
Johan Sauwens wil geel-zwarte verkeers-

palen Bravo Nochtans menen sommigen bij 
deze gelegenheid de draak te kunnen steken 
met een der aktiefste ministers uit de Vlaam
se regering Zij vergissen zich pijnlijk 

Vooreerst draagt de meest kontrastrijke 
kombinatie geel-zwart in belangrijke mate bij 
tot een betere zichtbaarheid en dus tot meer 
verkeersveiligheid Naast deze objektieve, 
louter technische vaststelling schijnen som
migen in Vlaanderen (uit onwetendheid of, 
erger, uit onwil) de kracht en de waarde van 
een simbool met te willen zien Eigen vlag en 
kleuren hebben blijkbaar voor hen geen 
betekenis Dit kleurloze gedrag verklaart b v 
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waarom het Nederlands zo lang in dit land 
steevast op de tweede plaats kwam in vele 
officiële stukken, nadat generaties Vlamin
gen gevochten hadden voor het louter ge
bruik van hun taal m bestuurszaken i 

Als VU-minister Johan Sauwens dus (ge
leidelijk) geel-zwarte verkeerspalen langs 
onze Vlaamse wegen brengt (o m bij een 
toch noodzakelijke schilderbeurt), slaat hij 
twee vliegen in een klap hij bevordert de 
verkeersveiligheid en bevestigt (voor wie het 
wil zien) onze identiteit En wat het argument 
,,kostprijs" betreft, wil ik — met zonder 
woede — even hennneren aan het gedrag 
van de BRT, die met zo lang geleden geen 
VRT wou worden omdat het aanpassen 
van hun logo en briefpapier te duur zou 
kosten Ondertussen, met de hete adem van 
de VTM in de nek, wordt het,,stevig" imago 
van de BRT toch aangepast alleen is er 
nog altijd geen VRT, en over kostprijs wordt 
met meer gesproken Laten wij dus het 
schijnheilig argument kostprijs, en bij de 
BRT, en bij de verkeerspalenkwestie, vlug 
vergeten 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand In, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een lezersbrief, is niet noodza
ketijk deze van de redaktie. 

Johan Sauwens heeft ondertussen, tot 
spijt van wie 't benijdt, met zijn jonge en 
soms onstuimige aanpak m een korte tijd 
veel gelukkige vernieuwing gebracht bij een 
voorheen vaak verstard ministene van open
bare werken Me\ Manu Ruys kan men zich 
afvragen of wij ons liever neerleggen bij een 
schraal en merkantiel leiderschap Dan wor
den Vlamingen een mini-groep van welge
stelde parvenu's, zonder identiteit, zonder 
dromen, zonder waardigheid' 

Walter Caethoven, Nijlen 

NIEUWE WIND? 
De tienduizenden Vlamingen die het Brus

sels Vakantiesalon bezochten konden tot 
hun ergernis vaststellen dat een land het 
bestaan van een Nederlandstalige meerder
heid in dit land kompleet negeert Tsjecho-
slowakije 
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De opschnften op de Tsjechoslovaakse 
stand waren eentalig Frans, Nederlandstali
ge brochures waren praktisch met te beko
men Het IS CEDOK, een log staatsbedrijf 
opgericht in de Stalinperiode, dat het Tje-
choslovaakse toerisme promoveert (?) Het 
Brussels CEDOK-kantoor verbergt zich ach
ter nchtlijnen uit Praag om zijn eentaligheid 
te rechtvaardigen 

Nu een nieuwe wind waait door Tsjecho-
slowakije en met een president die Vlaande
ren kent en hier veel vnenden heeft, wordt 
het hoogtijd dat CEDOK het dossier,,België" 
opnieuw ter hand neemt, en — al was het 
maar om kommerciele redenen — zijn stellin
gen herziet 

L. Monballiu, Brussel 

GEWETENSBEZWAAR 
Wat een lef van die CVP-voorzitter te 

stellen dat de macht van koning Boudewijn 
(wellicht de laatste') met mag uitgehold 
worden, m a w het laatste woord moet aan 
de vorst blijven, daarbij ordonneert hij dat 
het staatsapparaat naar het voorbeeld van 
Zweden, Engeland, Spanje en dergelijke 
landen, waar de koning slechts z'n titel mag 
behouden, met mag nagevolgd worden 

Dat IS diktatonale taal, of waant die man 
zich sluwer dan z'n eerste minister nr 8 ' 

Volksunie-volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron vraagt zich, terecht, af of 's konings 
geweten wel overeenstemt met amnestie 
voor de onschuldige (politieke of met) slacht
offers zoals dom Modest Van Assche, Vinde-
vogel en zoveel andere figuren met een 
eerlijk geweten 

We hebben, mi voor het voortbestaan 
van dit meedogenloos land, geen koninklijk 
hof, met de slipdragers erbij, meer nodig De 
staatskas zou er goed bij varen 

J. De Dier, Erembodegem 
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LEPEL & VORK 

Restaurant «SIttI» 

Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstuk aan 't been enz 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18 00 uur 

Restaurant TUL 

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuin 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Bankatzaaltje gratis voor al uw feesten Tel. : 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

R E S T A U R A N T - H O T E L 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brood- en 
banketbakkerij 

R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^txtm 
Oerenstraat 13 8190 Alvermgem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompieks gelegen op amper 15 min van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 ff 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verbli)f 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alverlngem. 



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afu/erking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bedflüfiT: Verzonken kabel-
doorvoer en niet-reflekterende bovenbladen die 

e hoogte verste[É^^H|BVoor elke v^/erksitu-
.. .fê is er een idea i ^ ^ ^ ^ ^ " 

A 

FLEXIBILITEIT i 
Met één enkel ondersTëT"én een beperkt aantal 
bladen kan je .gDp kanten uit bij aanbouv\/ en 
ombouw. Eh«Éjpiclclel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ëjgpvoud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE F O L D M 

BULOr kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN Industriezone T 
Toonzalen open v< 
BRUSSEL Montoyerstraat 1 

'Toonzalen open van 8.30 

"-ysiiooo 
lok op zater 


