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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 

' t > i , " j 

Guido 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 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

/A ̂ OEVRIESE^ 
/^^Mimm 

k 
baron ruzcRclaan 78 

8320 brugge 4 

i^ 050/35 74 04 j 
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PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wl] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ t re i l 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold M 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 — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

IN DE SCHIJNWERPER 

D
E Volksunie in cfe schijnwerper, dat is het minste 
wat men kan zeggen ais je er de Vlaamse als de 
Waalse pers van de jongste dagen op naleest. Het 
was vooral de massale VU-aanwezigheid van mili
tanten en van kopstukken op de stadswandeling 
van zondag jongstleden die de ogen uitstak. Pers-
lui van alle slag maken zich daar plots in hoge 
mate druk over. 

De liberale kranten echoën de PVV na die eist 
dat de VU nu uit de regering moet. Wat zouden 
wij ? Drievierden van onze eisen werden overgeno

men door het Aktiekomitee Vlaanderen '90. Dat de VU zo'n 
3000 militanten, zowat de helft van alle betogers, wist te 
mobilizeren zegt alles voor de slagkracht waarover de partij 
beschikt. 

En de VU blijft in de schijnwerper, ook tijdens het komende 
weekeinde. Zaterdag en zondag komt de partij samen te 
Leuven waar haar 30ste kongres doorgaat. 

VU-kongressen zijn biezondere ogenblikken in het leven 
van de partij: maanden reeds worden zij intens voorbereid 
door kollektief en individueel denkwerk, ideeën worden dis-
kussies, diskussies worden teksten, teksten worden geamen
deerd. Tot in de kleinste uithoeken van 
Vlaanderen wordt over de voorstellen 
van gedachte gewisseld, ze worden 
verbeterd, aangevuld, bijgeschaafd en 
verfijnd. 

Op zo'n ogenblikken voelt men hoe 
een hele beweging mee-nadenkt, mee
leeft, mee van de partij is. 

Meer dan op tijd heeft de VU-leiding 
een kongres opgebouwd rond een 
tema dat thans wereldwijd aan de orde 
is: een vrij volk met vrije mensen. 

In een tijd waarin de volkeren aan 
bod zijn moet elke echte volks-nationa-
le partij zich bezinnen over haar grond
beginselen, haar roots, en de stapste
nen uitzetten voor een nieuwe tijd die aanbreekt. 

De Volksunie is 35 jaar jong, al die tijd heeft zij — of in de 
oppositie of in de meerderheid — hard gewerkt, zij heeft 
overwinningen en nederlagen gekend. Thans is de tijd 
aangebroken om een staat op te maken van wat zij bereikt 
heeft. Maar dat niet alleen. Het komende kongres wil de 
pijlers waarop de partij gebouwd is aan de werkelijkheid 
toetsen: volksnationaal, rechtvaardig, vredelievend, ver
draagzaam, ongebonden. 

Onder haar kracht is dit land bezig zich te hervormen, nu 
wil zij verder naar de toekomst. Het ogenbKk kan niet beter 
gekozen zijn. In een tijd waarin tal van volkeren in Europa de 
eigen onafhankelijkheid veroveren of gestalte geven in eigen 
strukturen is het nodig dat de VU Vlaanderen zicht geeft op de 
toekomst. Een perspektief voor de komende eeuw. 

Het VU -kongres van zaterdag en zondag aanstaande zal 
zich van deze opdracht kwijten, het zal daarom een belangrijk 
kongres zijn en plaats nemen in de rij van de merkwaardige 
VU-kongressen. 

^ongres'90 is niet bedoeld voor lieden die genoegen 
nemen met partijen die de keuze tussen BRT en VRT niet 

durven maken, niet bedoeld voor partijen die de federalize-
ring met de mond belijden maar onderduims een sterk 
centraal gezag steunen, niet bedoeld voor partijen die hun 
Vlaamse nek niet durven uitsteken naar de volle solidariteit 
met andere volkeren. 

Want is het niet hemeltergend Gaston Geens n.a.v. de 
internationale van de Europese regio's te horen verklaren dat 
de Vlaamse regering niet eens beschikt over de vlaggen van 
de aanwezige Europese volkeren? Het is fraai dat CVP'er 
Eric Van Rompuy schrijft dat ,,wij onze eigen identiteit in 
Europa moeten valorizeren,, want inderdaad wat betekent 
vrijheid zonder identiteit?" 

Schoon gezegd van Eric maar waar was hij om ons eigen 
kulturele medium, radio en TV, een eigen Vlaamse naam te 
geven ? 

Kongres '90 zal wel de samenkomst zijn van mensen die 
het zelfstandige Vlaanderen behoorlijk bestuurd willen zien, 
die willen dat de verzuiling van het openbare leven doorbro
ken wordt, die willen dat Vlaanderen echt vrij is en dat onze 
gemeenschap uit verdraagzame en vredelievende burgers 
bestaat, die geen druk meer willen ondervinden van de 
heilige huisjes, van de kliekjes en van de kapelletjes die alles 

regelen van de wieg tot het graf. 
De schijnwerper op de Volksunie 

omdat zij als regeringspartij de moed 
opbracht om vrij en vrank mee op te 
stappen voor de toekomst, om de gren
zen te verleggen naar een beter en 
vrijer Vlaanderen. 

De schijnwerper op de Volksunie 
omdat de partij 35 jaar bestaat, een 
hele geschiedenis reeds, die niet op 
zichzelf bestaat maar een wezenlijk 
deel is van de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging. Als de politieke 
belichaming van het Vlaams-nationa-
lisme was haar plaats in de betoging 
van 6 mei en in de spits voor nieuwe 

vizies en toekomstplannen. 
Vrij Vlaanderen. Vrije Mensen duidt ook op de herbevesti

ging van de demokratische opdracht van de partij. In deze 
meimaand waarin het begin van WO II herdacht wordt is het 
niet onnuttig daaraan te herinneren. De stichters van de 
Volksunie hebben in haar statuten uitdrukkelijk geschreven 
dat de partij een demokratische partij is die slechts in de 
parlementaire demokratie het middel ziet om de Vlaamse 
volkswil te laten spreken. De vrijheid van een natie, van elke 
natie, kan slechts bloeien in verdraagzaamheid, solidariteit 
en respekt voor de mening van het individu. Elke beknotting 
daarvan moet venworpen worden, in Vlaanderen en in Euro
pa. 

De woorden van Hendril<Brugmans — dat ,,...misschien de 
enige kans voor Europa om uit het slop te geraken is: Europa 
afbreken om het terug te kunnen opbouwen, een opdracht 
voor de volkeren is" — zijn ook onze woorden. 

Dat doet de VU reeds 35 jaar, daar zal zij de komende 
decennia mee doorgaan! 

Tot zaterdag en zondag in Leuven. 
Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
8 CVP en SP blijven weigeren 

om de naam van de BRT in 
VRT te veranderen. Senator 
Luyten noemde de CVP-

raadsleden Vlaamse kruipdieren. 

11 En wat wist de Belgische 
pers over 6 mei te vertel
len? 

^ f^ Op 12 en 13 mei kongres-
I J seert de VU te Leuven. 
I ^ Alles over dit 30ste VU-

kongres in Vrij Vlaande
ren. Vrije mensen, leest U op biz. 12 
en 13. 

U ln het zonovergroten 
Brussel stroomden zon
dag duizenden Vlamin
gen samen om op te ko

men voor een „Echt Vrij Vlaande
ren". Het sukses was mede te dan
ken aan de massale VU-opkomst. 

J | ƒ% De schare van de meer-
1 1 * ^ (^^narigen is sedert 1 mei 
I ^J met de 18 plussers aan

gegroeid. Wie zijn die jon
geren van tegenwoordig eigenlijk? 
Een sociologisch antwoord. 

J^ ^ B In onze serie over een 
T g jaar volksnationale strijd 
I f wordt ingegaan op de 

strijd van de Keiten. Voor
aan staat de Ierse strijd. Maar ook 
Welsen en Schotten zitten niet stil. 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12 &13 MEI 1990 

g | M^ Reizen in ontwikkelings-
I % | landen plaatst je regelma-
I ^0 tig voor onaangename 

verrassingen. Ecuador 
vormt hierop geen uitzondering. 

0\ ^ Op 10 mei is het 50 jaar 
• J I geleden dat de W.O. II 
g^ I uitbrak. Bij dit begin 

maakte het Vlaams-natio-
nalisme een keuze met verstrek
kende gevolgen. 

f\ M ^^^ Martelaarsplein, in 
J / l het hart van Brussel, 

^ ^ " Y ^oet getuigen van de 
Vlaamse aanwezigheid. 

Minister Sauwens start de restaura
tie van de gebouwen op dit 18de 
eeuwse plein. 

29 
Klub kampioen, SK Beve-
ren samen met RC Me-
chelen zo goed als zeker 
naar tweede klasse. 
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ZAKTIVISTEN 
De Volksunie heeft naar alle Vlaamse 

leerkrachten een briefje geschreven waarin 
gemeld wordt dat ze zich aan 6% loonsver
hoging mogen venwachten. De VU voegde 
daaraan toe dat Vlaanderen werkt, en de 
federalisering haar vruchten afwerpt. De VU 
mocht van de leerkrachten reeds talrijke 
positieve reakties ontvangen. 

In het FET-editoriaal van 4 mei ziet Stefaan 
Huysentruyt de Vlaamse werkelijkheid heel 
wat minder rooskleurig in. Hij levert forse 
kritiek op de VU-brief omdat daann de 
Vlaamse autonomie verengd wordt tot een 
loutere portemonne-kwestie. Het Vlaams ak-
tivisme wordt herleid totzaktivisme, aldus de 
Financieel Ekonomische Tijd. 

Het loopt toch wel de spuigaten uit dat een 
krant wiens bestaansreden de bescherming 
van de zak van de Vlaamse ondernemer is, 
kritiek levert wanneer geschreven wordt dat 
de onderwijzer, onderbetaald en onderge
waardeerd, dankzij de federalisering einde
lijk wat meer loon naar werken zal krijgen. 

En betekent melding maken hiervan echt 
een bewijs van een eng konsumptiefederalis-
me? De VU beseft terdege dat de Vlaming 
niet alleen van brood alleen leeft. WIJ nodigt 
daarom de PET vriendelijk uit op het VU-
kongres van 12 en 13 mei. Maar het mag 
toch eens gezegd worden dat na bijna 160 
jaar unitarisme in het voordeel van de Frans-
taligen de staatshervorming eindelijk in het 
Vlaams voordeel begint te spelen ? 

SMET'S MILIEU-
AUDIT: 

Op 30 maart organiseerde staatssekretaris 
van Leefmilieu en Maatschappelijke eman-
ciptatie Miet Smet te Bokrijk een studiena
middag over het gebruik van de milieu-audit 
voor de gemeenten. De staatssekretaris, een 
van de zovele overbodige CVP-staatssekre-
tarissen in de regering, overschreed daar
mee op dubbele wijze haar bevoegdheid. 
Ten eerste behoort de bescherming van het 
leefmilieu tot de eksklusieve bevoegdheid 
van de gewesten. Smet breekt dus in op het 
terrein van partijgenoot Theo Kelchtermans. 

Maar Smet moeit zich eveneens met het 
beleid ten opzichte van de gemeenten, ook al 
een gewestelijke bevoegdheid. Toen VU-
voorzitter Jaak Gabriels in zijn hoedanigheid 
van burgemeester van Bree de uitnodiging 
voor deze studiedag in zijn bus kreeg, rea
geerde hij prompt (zie WIJ nr 12 biz. 5). 
Gabriels schreef de Vlaamse premier Gaston 
Geens een protestbrief waarin hij deze op
riep om het initiatief van Smet af te keuren en 
Kelchtermans aan te sporen hetzelfde te 
doen. Volgens de VU-voorzitter tracht Smet 
immers door haar studienamiddag een gere
gionaliseerde materie opnieuw te unitanse-
ren. 

i fK^ ^ / ^ "# 

Klub Brugge is weer eens kampioen. Van blijdschap sprong trainer Georges 
Leekens (uit eigen beweging) met kleren en al in het bad. (foto M. Herremans) 

...LAUWE REAKTIE 
In zijn antwoord geeft Gaston Geens toe 

dat de Vlaamse regering niet kan dulden dat 
haar milieubeleid door nationale initiatieven 
wordt doorkruist. De Vlaamse premier be
loofde dat de bevoegde gemeenschapsmi
nisters erop zullen toezien dat er geen tegen
strijdige initiatieven inzake milieubeleid zul
len genomen worden. Gaat Geens nu protes
teren? Geen denken aan: Ik heb er bij de 
gemeenschapsminister van Leefmilieu op 
aangedrongen om te zoeken naar een werk
bare samenwerking met het staatssekreta-
riaat voor Leefmilieu inzake deze aangele
genheid. Waarmee de Vlaamse ministerpre
sident eens te meer zijn lauwheid bewijst. 

Ook Smet zelf ziet natuurlijk geen graten m 
haar studienamiddag. Ze besluit haar ant
woord aan Gabriels met de volgende zin: Dit 
hiaat (nl. de gemeenten wapenen op het 
milieuvlak, red.) heb ik met de audit menen 
op te vullen, en gelet op de diverse reakties 
ben ik daar in geslaagd. Met andere woor
den : Smet meent zich dus te kunnen permit
teren om initiatieven te nemen waar de 
eigenlijk bevoegde instanties in gebreke blij
ven. En de in gebreke blijvende instanties 
laten dit zomaar gebeuren. 

Dit IS een typisch CVP-trekje: de staats
hervorming wordt lippendienst beleden. 
Maar als er een neo-unitaire rekuperatiepo-
ging ontstaat, wordt er met tegen gereageerd 
wanneer deze in een CVP-brein geboren 
wordt. Voor de CVP komt Vlaanderen blijk
baar nog steeds na de kristendemokratie. 

KADOCHEQUES 
Het Waalse gewest wil haar gemeenten en 

OCMW's toestaan om de inhaalpremie van 

12.000 frank in de vorm van kadocheques 
aan hun personeel te laten uitbetalen. Op 
zo'n cheques moeten geen bijdragen voor de 
sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing be
taald worden. Eerder echter verbood de 
Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken 
Luc Van den Bossche (SP) de Vlaamse 
gemeenten om de inhaalpremie voor hun 
personeel met dergelijke cheques uit te ke
ren. 

De Waalse gewestregering vindt de om
zetting van de inhaalpremie in kadocheques 
een goede oplossing. De Waalse minister 
André Cools (PS), nu opgevolgd door Van 
der Biest verklaarde zelfs dat niemand ons 
kan verplichten Waals geld weg te gooien. 
Volgens Cools zijn de afhoudingen voor de 
nationale SZ en de bedrijfsvoorheffing dus 
weggegooid geld. 

Voor ons met gelaten, op voorwaarde dat 
de vrederkerigheid voor Vlaanderen ook 
geldt, met alleen voor de inning van de SZ-
bijdragen, maar ook voor de SZ-uitkeringen. 
Met de onwil van het Waalse gewest om 
nationale bijdragen te betalen voor de SZ lijkt 
men wel met de VU op een federalisering van 
de Sociale Zekerheid aan te sturen. Het is 
immers niet meer dan logisch dat inning en 
uitkering dan aan elkaar gekoppeld worden. 

Vicepremier Hugo Schiltz kantte zich te
gen deze beslissing van de Waalse gewest
regering. Schiltz wees erop dat hij zich inzet 
voor een korrekte inning van de belastingen, 
en dat hij de overdreven fiskale ontwijking 
aanklaagt, maar ook eender welke vorm van 
sociale belastingsvlucht aanklaagt. Het 
Waalse Gewest geeft met haar kadocheques 
zelf het slechte voorbeeld. Bovendien vraagt 
Schiltz zich af in hoeverre de federale rege
ring nog met geld voor gemeenschappen en 
gewesten over de brug moet komen als de 
deelregeringen zouden menen dat ze de 
federale staat geen belastingen verschuldigd 
Zijn. 
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De gemeenteraad van Linkebeek verliep maandag weer niet rimpelloos. 
Burgemeester Liétart en zijn fransdolle schepenen blijven er halsstarrig 
weigeren de wet te respekteren. De gemeenteraad moet er eentalig in het 
Nederlands verk>pen, maar daar hebben ze geen oren naar. VU-senator Willy 
Kuijpers werd er door piepjonge rijkswachters gearresteerd (foto). Zal ge
meenschapsminister Van den Bossche nu eindelijk afdoende maatregelen 
nemen? (zie ook , ,0p de Barrikaden biz. 35) foto A. sijbers) 

MADE IN BELGIUM 
In de week van 23 april jl. werd een 

Belgische handelsbeurs georganiseerd in 
Stockholm onder de noemer Made in Bel
gium. Vlaamse bedrijven betaalden uit eigen 
zak, de anderen gingen gratis. Deze beurs is 
een grote flop geworden, zo meldde ons VU-
kamerfraktieieider Herman Candries. Ze was 
niet voorbereid. Er werd geen publiciteit 
gemaakt. Het gebruikte adressenbestand 
was verouderd... 

Wat wel georganiseerd bleek, waren de 
smulpartijen. Daar kon het duidelijk niet op. 
Na een van de voor ons land zo belangrijke 
promotieaktiviteiten moest onze (toen nog) 
nationale minister voor Pensioenen Van der 
Biest zat worden buitengedragen, zo zat, dat 
men hem de toegang tot het Sheraton hotel 
weigerde (tot men heeft kunnen aantonen 
dat het een Belgische eksellentie met recht 
op VIP-status betrof...). 

Met deze Made in Belgium heeft België 
dus weer goed geskoord. Er kwamen nog 
geen 500 bezoekers, waarvan dan nog meer 
dan 70% schoolgaanden... De Vlaamse mi
nister De Batselier had dus goed gezien. Hij 
weigerde dit onding te steunen. De Vlaamse 
bedrijven die zich tot deelneming lieten ver
leiden betalen het gelag en het gelach. 

D'ANCONA 
Zoals we verleden week reeds schreven 

stuurde de Nederlandse minister van Wel
zijn, Volksgezondheid en Kuituur mevrouw 
Hedyd'Ancona haar kat naar de openingszit
ting van het veertigste Algemeen Nederlands 
Kongres. Haar redevoering werd er door een 
vertegenwoordiger voorgelezen. 

Staatssekretaris voor het hoofdstedelijk 
gewest Vic Anciaux was, net als zovele 
aanwezigen, ten zeerste ontgoocheld over 
de inhoud van die toespraak. De Nederland
se minister van Kuituur zou immers wel een 
taalgemeenschap tussen Vlaanderen en Ne
derland kunnen ondersteunen, maar zou 
helemaal niet gewonnen zijn voor een kul-
tuurgemeenschap. Ze zou op kultureel vlak 
wel een samenwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland aanvaarden, maar geen inte
gratie. 

Anciaux vroeg aan eerste minister Mar
tens om de ambassadeur van Nederland te 
ontbieden en hem te verzoeken de houding 
van de Nederlandse regering inzake een 
gemeenschappelijk kultureel beleid in het 
eenwordende Europa te verklaren. 

RAKETTEN? 
De Verenigde Staten zien af van de plan

nen om een FOTL-raket {follow-on-to-Lance, 
de opvolger van de Lance korte afstandsra-
ket) te ontplooien. Waar men binnen de Navo 
wel mee lijkt te willen doorgaan, is de vervan
ging van de kernbommen op vliegtuigen 
door nukleaire TASM-lucht-grond-raketten 
(Tactical Air-to-Surface Missile). 
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Op 19 Navobasissen in West-Europa en 
Turkije is het Amerikaanse leger al begon
nen met het voorbereidend werk om deze 
TASM-raketten op te slaan. Het Pentagon, 
het Amerikaanse ministerie van Landverde-
diging, zou voorzien dat de depots voor de 
niewe raketten teen eind volgend jaar klaar 
zijn. Op de luchtmachtbasis van Kleine Bro-
gel in Limburg zouden elf nieuwe raketten 
worden opgeslagen. Men vermoedt dat de 
25 Amerikaanse kernbommen die er nu lig
gen, door het Amerikaanse leger zullen weg
gehaald worden. 

...BELGIË BEDANICr 
De Belgische regering liet bij monde van 

Defensieminister Guy Coëme weten niet aan 
dit kernspelletje te zullen deelnemen. Welke 
beslissing er binnen de Navo ook genomen 
wordt, België zal zich niet engageren inzake 
plaatsing van de nieuwe nukleaire TASM-
raketten. Dit besliste de kabinetsraad. 

Minister Coëme zal de Navo eveneens 
voorstellen doen om de Navo-doktrine van 
de flexible response te herzien. Bovendien 
zal België voorstellen om de Navo-richtlijn 
dat elk jaar de defensie-uitgaven met 3% 
zouden stijgen, ingetrokken wordt. Met de 
intrede van socialisten en VU in de regering 
is er ook op defensievlak duidelijk wat veran
derd : België lijkt van volgzaam schaap in de 
Navo-kudde wel allures van een kleine her
dershond te krijgen, die de grote herders 
beïnvloedt om een andere richting in te 
slaan. 
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VTM FLATERT 

De Vlaamse Televisiemaatschappij moet 
zich dringend eens een Politiek Zakboekje 
aanschaffen. In haar verslaggeving over de 6 
mei-manifestatie in Brussel slaagde de kom-
merciële zender erin een blunder van for
maat de kabel door te sturen. Men wees op 
de zeer grote deelname van VU-leden en -
mandatarissen, en gaf ook een lijstje met de 
verontschuldigden. En dat waren de VU-
staatssekretaris voor Brussel, Vic Anciaux, 
en de nationale ministers Hugo Schiltz en 
Gaston Geens. 

Nu gebeurt het wel eens meer dat politiek 
niet-geïnteresseerden minister van Ontwik
kelingssamenwerking André Geens verwar
ren met de Vlaamse ministerpresident, maar 
voor de joernalisten van de Vlaamse kom-
merciële televisiezender is zo'n flater toch 
onvergeeflijk. 

Anderzijds is de afwezigheid van de 
Vlaamse eerste minister ook een schande 
voor Vlaanderen. Wie anders van onze politi
ci moet in de eerste plaats opkomen voor 
meer Vlaamse autonomie en betere Vlaamse 
demokratie? Gaston Geens kan een voor
beeld nemen aan VU-gemeenschapsminis-
ter Johan Sauwens, een Vlaams minister wie 
meer Vlaamse autonomie wel nauw aan het 
hart ligt. 



KORTWEG 

• Wetetraat-auteur en politiek Icom» 
Rientator Hugo De Ridder nam ont
slag bif Oe Standaaixi. De Ridder was 
mi^evreden omdat hij niet de plaats 
kreeg waar hij recht op meende te 
hebben. Wegens zijn al te duidelijke 
CVP-sympatie kon De ftldder niet de 
\K>lwaardlge opvolger worden van 
Manu Ruys. 

• De Amerikaanse vice-president 
Dan Quayie blijft de flaters opstape
len. Zijn jongste voltreffer verkondig
de Quayie bi| zijn aankomst In Zuid-
Amerika: „Nu Ik hier 'm Lattjns-Am&r}' 
ka ben, heb ik sptft vroeger itlet meer 
LaUln te hebben geleerd", zei de 
Amerikaanse vice-president. 

• De groep Cocfcerill Sambre 
maakte in '8915,4 miijard ftank winst. 
Dat is nog 1,9 miijard meer dan voor
opgesteld was. 

• Minister van Onderwijs Coens 
heeft de Franse lessen voor kleu
ters in de gemeenschapsschool van 
Overpelt laten verbieden. Uit een on-
der»>ek van de inspektie was geble
ken dat deze lessen binnen de ofHcië-
ie lestijd werden gegeven. 

• Een potitieman heeft per ongeluk 
een vrouw doodgeschoten tijdens 
een PRB-betoging in Brussel. De 
man had op de banden gericht van 
een vrachtwagen die op de betogers 
wou inrijden, maar de koel schampte 
af en raakte nog twee mensen, waar
van één jonge vrouw dodetifk. 

• Op drie weken tijds slaagde minis
ter van Binnenlandse Zaken T i ^ 
i»ack er drie keer in om Justitieminis
ter Wattieiet voor de voeten te rijden: 
eerst verzette Tobback zich tegen de 
vrijlating van Said Nasser, vervolgens 
zond hij een omzendbrief over de 
samenwerking tussen rijkswacht en 
politie, en deze week verklaarde hij 
»ch voorstander van de afschaffing 
van de staatsveiligheid. 

• Volgens een partijnota die cirku-
leert op de kabinetten van een Vlaant-
se regeringspartij wordt 37% van alle 
nationale direkteurs-generaat en 
sekretarissen-generaal in de mi
nisteries geacht te behoren tot de 
CVP, 25% tot de PSC, 9% tot de SP, 
12% tot de PS, 4% tot de PW, 7% tot 
de PRL en 0,6% tot de VU. Deze cijfers 
dienen met een korreltje zout geno
men worden, maar geven volgens De 
Standaard een korrekte tendens aan. 

• Het parlement van de Baltlscite 
staat Estland schrapte de woorden 
„Sovjet-socialisUsch" uit de naam 
van de republiek en voerde de oude 
driekleur weer als vlag In. Het parle
ment van Letland riep enkele dagen 
voordien de onafiiankeüjkheld uit 

VIC ANCIAUX EN 6 MEI 
• De 6 mei-manifestatie moet zowat de 
eerste Vlaamse manifestatie in Brussel 
geweest zijn, waarin U niet mee opstapte. 
Waarom? 

„Ik sta inderdaad al meer dan dertig jaar, 
waarvan twintig zeer intensief op de Vlaamse 
barrikaden in de hoofdstad. Ik heb al die 
jaren niet alleen op mooie zondagen be
toogd, maar dag in dag uit de belangen van 
de Vlamingen verdedigd, ook van diegenen 
die niet Vlaamsbewust zijn en die ik door
gaans de „ketjes" noem. Vooral omwille van 
hen, heb ik vanaf het begin het initiatief om in 
Brussel op straat te manifesteren betreurd. 
Het is natuurlijk een demokratisch recht 
maar ik vond het niet opportuun de ketjes af 
te schrikken, juist op het ogenblik dat we 
eindelijk een Vlaamse machtspositie kunnen 
uitbouwen. Ik vreesde immers een agressief 
tegen de Brusselse inwoners en instellingen 
gekeerd optreden van sommige betogers. Ik 
stond overigens met deze stelling op één lijn 
met de brede Vlaamse sociaal-kulturele ba
sis in Brussel, die haast unaniem de beto
ging afwees. Bovendien weigerde ik als 
staatssekretaris een dubbelzinnige houding 
aan te nemen, door samen met een stel 
tegenstanders van het nieuwe Brussel en 
van de reële Brusselse samenleving op te 
stappen." 

• Kwade tongen beweren dat U door kol
lega's in de Brusselse Executieve onder 
druk werd gezet om niet deel te nemen. Is 
dat zo? 

,, Mag ik mij, met de Vlaams-nationale 
adelbrieven van mijn politieke loopbaan op 
tafel, veroorloven rustig te zeggen dat ik er 
heus niet de man naar ben mij op de vingers 
te laten tikken. Voorzitter Picqué had trou
wens, nog voor mijn beslissing om niet deel 
te nemen bekend was, reeds een antwoord 
voorbereid op de interpellatie in de Hoofdste
delijke Raad over mijn eventuele aanwezig
heid op de Vlaamse manifestatie. Hij zou 
verklaard hebben mijn mening te kennen en 
te respekteren en niet in te zien op welke 
basis hij mij iets kon opleggen? Neen, ik 
weet dat ik het moeilijk kan bewijzen - boze 
tongen zullen dus blijven fluisteren - maar ik 
verzeker U zelfstandig te hebben beslist. Dit 
was helemaal niet gemakkelijk, gezien mijn 
temperament maar vooral omdat ik volledig 
solidair met de Volksunie, mijn partij, wou 
blijven. En ik begrijp ten volle dat de VU met 
recht en reden in de hoofdstad wou manifes
teren voor een volledige realisatie van de 
derde fase van de staatshervorming." 

• Achteraf waren de Vlaamse kommenta-
toren het erover eens dat de manifestatie 
niet gericht was tegen Brussel. Had U 
achteraf bekeken dan ook niet beter mee 
opgestapt? 

„ Mijn grote vrees dat de manifestatie zou 
afgewend worden tot een anti-Brusselse be

toging, is gelukkig niet uitgekomen. Er zijn 
geen incidenten gebeurd. Toch blijf ik erbij 
dat ik er goed aan deed niet deel te nemen. 
Er waren immers nog andere redenen. Het 
lijkt me ondermeer zeer belangrijk dat de VU 
zich niet isoleert van het Vlaamse sociaal-
kulturele werkveld in Brussel. En bovenal 
zijn mijn funktie en mijn opdracht, als Vlaam
se politieke verantwoordelijke van de hoofd
stedelijke uitvoerende macht, hoe dan ook 
moeilijk verenigbaar met een manifestatie 
die onvermijdelijk een sterk eisenstellend 
karakter heeft en moet behouden." 

• Van Gerven stelt dat de positie van de 
Vlaamse Brusselaars aan de top werd 
verbeterd. Aan de basis brokkelt de posi
tie van de Brusselse Vlamingen verder af. 
Bent U het daarmee eens? 

,, Ik ben blij dat Lieven Van Gerven onze 
stelling bijtreedt. Eindelijk komen de Brussel
se Vlamingen volwaardig aan hun trekken. 
Althans in de Hoofdstedelijke instellingen 
kan er geen beslissing genomen worden 
zonder akkooord van de Vlamingen en dus 
zeker niet tegen hen. Na zovele jaren harde 
strijd kunnen de Brusselse Vlamingen, in 
naam van heel de Vlaamse Gemeenschap, 
bouwen aan de toekomst van hun eigen 
hoofdstad. 

Op het gemeentelijk niveau echter is de 
toestand inderdaad nog verre van ideaal, 
zonder defaitistisch te beweren dat de 
Vlaamse positie er afbrokkelt. Om ook op dat 
niveau de gelijkberechtiging van de Brussel
se Vlamingen te bekomen, moeten de 19 
baroniën opgedoekt worden. De fusie tot één 
gemeente is overigens evenzeer omwille van 
de doeltreffendheid van het algemeen maat
schappelijk beleid noodzakelijk. En dit zullen 
zelfs de huidige tegenstanders over relatief 
korte termijn inzien." 
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WETSTRAAT 

BRT BLIJFT BELGISCH 

R
EEDS in 1981 diende VU-sena-
tor Oswald tón Ooteghem een 
voorstel van dekreet in om de 
benaming „Belgische" Radio 
en Televisie te wijzigen In 
„Vlaamse" Radio en Televisie 
(VRT). 

Dit voorstel werd in 1987 be
sproken in de Mediakommissie 
van de Vlaamse Raad. Het werd 
er slechts nipt verworpen met 7 

stemmen tegen 6. 

VRT EN JANUS 
De CVP-predikant Eric Van Rompuy lag 

aan de basis van deze verwerping, zoals zijn 
partij aan de basis ligt van de beschamende 
verwerping van een Vlaamse benaming voor 
de BRT, vorige week in de Vlaamse Raad. 
Het belette de CVP-janus Van Rompuy niet 
op hetzelfde moment een belerend artikel 
aan het adres van de Vlamingen te publice
ren met als slotzin: „wat betekent vrijheid 
zonder identiteit" (in De Standaard, 3 mei 
1990). 

Diezelfde dag werd door hem e \ zijn 
partijgenoten een uniek voorstel om de 

Vlaamse identiteit zichtbaar te maken in de 
Europese mediawereld, de grond ingeboord. 

TWEEDE KEER 
VU-mediaspeclalist André De Beul had de 

kwestie opnieuw handig aangesneden naar 
aanleiding van de bespreking, In de Media
kommissie, van het ontwerp van dekreet tot 
wijziging van het vroegere BRT-dekreet. Hij 
diende het voorstel van Van Ooteghem op
nieuw in, en diende een amendement in bij 
artikel 2 van het ontwerp tot wijziging van het 
BRT-dekreet. Aanvankelijk leek het erop dat 
de SP het voorstel mee zou steunen, want de 
specialist Barthoiomeussen ondertekende 
mee de tekst. Maar die werd — onder druk 
van de CVP — al spoedig tot de orde 
geroepen door het SP-partIjbestuur, zodat 
het voorstel in de kommissie, voor de tweede 
keer, geen meerderheid haalde. 

Vorige donderdag liep de VU-
inme boos weg uu de Vlaam« 
se Raad. Ze werd gevolgd door 
de iliseralen, Agatev en Vlaams 
Blok. Aanleiding hiertoe was 
de hardnekkige weigering van 
CVP en SP om de BRT een 
Vlaamse benaming te geven. 
Een beschamende vertoning 
die zeker zal opgetekend wor
den fn de analen van de Vlaam» 
se natievorming... 

Men vraagt zich af wat de CVP bezielt om 
zich zo hardnekkig te blijven verzetten tegen 
een onversneden Vlaamse benaming voor 
de grootste kulturele instelling van Vlaande
ren. 

Gaf de Grote Gewetensbezwaarde mis
schien opnieuw zijn wenken? Anderzijds 
begrijpt men niet dat de SP zich zomaar 
klakkeloos neerlegt bij de CVP-oekazes. 
Welk politiek handeltje schuilt daarachter? 

HARDNEKKIG 
Na die tweede negatieve stemming legde 

de VU-fraktie in de Vlaamse Raad er echter 
het bijltje niet bij neer. Samen met de PVV 
diende André De Beul voor de openbare 
zitting een nieuw amendement in om de 
benaming BRT te wijzigen in „Vlaamse Ra
dio en Televisie Omroep" (VTRO). 

Tijdens de algemene bespreking, vorige 
woensdag in de Vlaamse Raad, hield hij nog 
een hartstochtelijk pleidooi voor deze be-

Terecht vraagt André De Beul zich af, 
wat SP en CVP tegenhoudt de Vlaam
se identiteit zichtbaar te maken in de 
mediawereld. 

langrijke identiteltsbevestiging. „Sommige 
leden van de Raad van Bestvur van de BRT 
leven nog steeds in het verleden", zo stelde 
hij vast. En de kollega's van de andere 
partijen waarschuwde hij: „Wie dit amende
ment afwijst, is bang om zijn eigen identiteit 
te bevestigen. Zullen wij straks ook de bena
ming van de Vlaamse Raad moeten wijzigen 
in „Belgisch Parlement, Vlaamse afde
ling?". 

M KRUIPDIEREN n 

Het mocht allemaal niet baten. CVP en SP 
verwierpen het amendement, velen met be
schaamde kaken zoals bleek uit gesprekken 
in de wandelgangen. 

Geen enkel argument werd daarvoor aan
gevoerd, zodat men zich terecht mag afvra
gen : wie of wat steekt daarachter. Een woe
dende Walter Luyten riep naar de CVP'ers 
en SP'ers dat ze „Vlaamse kruipdieren" 
waren. 

Nadat VU, PVV en de oppositie de zaal 
hadden verlaten, bleek de Raad niet meer In 
aantal te zijn zodat de eindstemming moest 
verdaagd worden. 

Een „Vlaamse klucht", zo schreeft l\/lark 
Platel afkeurend aan het adres van de 
Vlaamse CVP'ers en de Vlaamse socialisten. 

Jawel, de zoveelste beschamende Vlaam
se klucht. (P.M.) 
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WETSTRAAT 

WAALSE ZELFBEDIENING 
IN SOCIALE ZEKERHEID 

De Waalse ziekenhuizen l<rljgen in 1990 
van minister voor Sociale Zal<en Busquin niet 
minder maar meer geld voor hun klinische 
biologie. Van een verschuiving van Wallonië 
en Brussel naar Vlaanderen is geen sprake. 

Over de nieuwe berekeningswijze zal VU-
senator Walter Peeters de PS-minister vol
gende week interpelleren. 

In Wallonië en Brussel kost de klinische 
biologie in ziekenhuizen dubbel tot driemaal 
zoveel als in Vlaanderen. Er is nochtans 
geen afdoende reden om aan te nemen dat 
de gezondheidstoestand in Wallonië en 
Brussel zoveel zou verschillen van de Vlaam
se. 

De onrechtvaardige toestand werd echter 
door de huidige minister voor Sociale Zaken 
Busquin vastgelegd in 1988: de ziekenhuis-
laboratoria kregen voor hun klinische biolo
gie een forfait per ligdag in de plaats van per 
prestatie uitbetaald. Dit forfait bedroeg even
veel als ten opzichte van het vorige jaar. De 
ongelijke situatie werd aldus gebetonneerd 
door een „historisch forfait". 

Reeds verscheidene malen interpelleer-
den VU-mandatarissen, waaronder Walter 
Peeters, de minister over deze schrijnende 
onrechtvaardigheid. Uiteindelijk verklaarde 
Busquin zich akkoord om op zoek te gaan 
naar meer objektieve kriteria om de budget
ten te verdelen. Hij zou de historisch gegroei
de scheeftrekking geleidelijk en uiterlijk te
gen 1 januari 1992 ombuigen. 

WAFELIJZER 
Volgens de nieuwe regeling, die van toe

passing is voor het jaar 1990, vrorden de 
scheeftrekkingen helemaal niet rechtgetrok
ken. Berekeningen wijzen uit dat deze hele
maal geen bezuinigingen inhoudt voor Wal
lonië, een lichte bezuiniging van 40 miljoen 
voor Brussel en een lichte stijging van 291 
miljoen voor Vlaanderen. Dat bedrag is ech
ter niet afkomstig van de Waalse ziekenhuis-
laboratoria, doch wordt afgeroomd van de 
ambulante klinische labo's (buiten de zieken
huizen). Aldus wordt een nieuw wafelijzer in 
'het leven geroepen, in de plaats van de 
herverdeling binnen dezelfde enveloppe 
door te voeren. 

Zo ontvangt Vlaanderen 42 procent van de 
middelen voor 58 procent van de bevolking, 
Wallonië 34 procent voor 32 procent van de 
bevolking en Brussel 24 procent voor 10 
procent van de bevolking. Aan een dergelijk 
tempo duurt het nog minstens vijftien jaar 
vooraleer de lat gelijk ligt. Walter Peeters 

Volgens Walter Peeters moeten de 
Vlaamse ziekenhuizen het stellen met 
42 procent van de gelden voor klini
sche biologie. 

vraagt zich dan ook af, hoe Busquin dit denkt 
klaar te spelen tegen 1992, wat toch een 
engagement van de regering is. Bijkomende 

vraag is waarom de ambulante labo's moe
ten opdraaien voor de klinische biologie in de 
ziekenhuizen. 

Heel anders gaat het eraan toe, wanneer 
het erop aankomt bij te dragen tot het stelsel 
van de sociale zekerheid. 

De Waalse gemeenten en OCMW's beta
len de bonifikatie van 12.000 fr. in de vorm 
van geschenkencheques aan hun personeel 
uit. Op dergelijke cheques worden geen 
bijdragen voor de sociaile zekerheid noch 
een bedrijfsvoorheffing afgehouden. „Me-
mand kan ons verplichten zomaar Waals 
geld weg te gooien", aldus de toenmalige 
Waalse minister voor Binnenlandse Aangele
genheden André Cools. 

Van een dubbele moraal gesproken. Cen
trale uitkeringen (en transferten ten voordele 
van Wallonië van zo'n 102 miljard per jaar!) 
maar aparte bijdragen in beide landsdelen: 
dit is onhoudbaar en onrechtvaardig. 

Begrotingsminister Hugo Schiltz vraagt 
zich dan ook af, in hoeverre de centrale staat 
met geld over de bmg moet komen wanneer 
gewesten en gemeenschappen oordelen dat 
zij aan de centrale staat geen bijdragen 
verschuldigd zijn. Dit is Inderdaad konsump-
tiefederallsme van het ergste soort. Steeds 
meer argumenten staven de VU-overtuiging, 
dat een federalisering van de sociale zeker
heid onafwendbaar is. 

(PVS) 

P-SPROKKELS 
• De Vlaamse Raad startte haar zitting vori
ge week met de venwelkoming van Etienne 
Van Vaerenbergh, die nu ook als raadslid in 
de voetsporen treedt van wijlen Daan Ver-
vaet. 

• Belangrijkste agendapunt was het ont-
werpdekreet dat sleutelt aan het statuut van 
de BRT. Daarbij kwam ook de naamswijzi
ging ter sprake. De beschamende afloop van 
dit debat verhalen we uitgebreid. 

• Bij de bespreking van de „Beleidsbrief 
Perinatale Zorg" ging Walter Peeters uitge
breid in op de twee krachtlijnen die een 
perinataal beleid moeten beheersen: een 
multifaktoriële benadering en een geïnte
greerd samenwerkingsnwdel op mensen
maat. 

• Niet minder dan driemaal besteeg André 
De Beul het spreekgestoelte voor een inter
pellatie. Gemeenschapsminister Waltniel 
werd aan de tand gevoeld over de stand van 

dekreetgeving inzake monumentenzorg, ter
wijl zijn kollega Dewael uitleg moest ver
schaffen over de inspektiedienst die in het 
biblioteekdekreet voorzien is. Tot slot kaartte 
De Beul bij de kultuurminister de breuk aan 
tussen Vlaanderen en Nederland met betrek
king tot de betoelaging van de Stichting voor 
Vertalingen. 

• De investering in het Gentse openbaar 
vervoer vormde het voorwerp van een vraag 
van Bob Van Hooland. VU-minister Johan 
Sauwens erkende dat in Gent een patsituatie 
was ontstaan, maar dat gezocht wordt naar 
alternatieven en een meerjarenplan. 

• De ko-produktie van BRT en VARA — 
„Tien voor Taal" — kreeg aandacht vanwe
ge Nelly Maes. Een verheugende samenwer
king, maar waarom dat Belgisch vlaggetje bij 
de Vlamingen? Na de reeds 14 opgenomen 
uitzendingen, 2al aan dit euvel worden ver
holpen. 
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HET BLIJF EEN BENDE 

D
E parlementaire kommissie was 
er al maanden van overtuigd dat 
de onderzoeken naar een aantal 
belangrijke kriminele feiten van 
de jongste jaren op een dubieu
ze wijze gebeurd waren. Verder 
vernam ze dat de politiewerking 
in dit land veel te wensen over
liet. Hierbij wees ze zowel de 
wetgevende, de uitvoerende als 
de gerechtelijke macht met de 

vinger. Daarnaast formuleerde de kommissie 
een aantal aanbevelingen. 

Het voorstel van Hugo Coveliers om naar 
een eenheid in de eerstelijnspolitie te streven 
werd interessant bevonden voor de werking 
op langere termijn. Voorlopig echter zouden 
politie, rijkswacht en gerechtelijke politie be
ter moeten samenwerken. Er wordt bijvoor
beeld voorgesteld een Arrondissementeel 
Komitee voor Politiebestuur op te richten. 
Een nieuwe funktie zou worden gekreëerd, 
nl. de politieprefekt. Een ander belangrijk 
voorstel is de oprichting van een Nationaal 
Instituut voor Kriminalistiek en van een Poli-
tieakademie, resp. voor wetenschappelijk 
politiewerk en voor opleiding. 

VERVOLGINGEN ^ 
Toch blijven nog een aantal vragen open. 

Zo bijvoorbeeld waarom er geen vervolgin
gen gebeuren van personen die in hun taak 
te kort zijn geschoten of die getracht hebben 
de kommissie één en ander op de mouw te 
spelden omtrent hun aktiviteiten. 

Hugo Coveliers: „Eén van de belangrijk
ste konklusies van de magistraten is inder
daad dat er nogal wat „slordigheden" in de 
onderzoeken voorkwamen. Nu zou echter 
moeten onderzocht worden wie wanneer 
welke beslissingen heeft genomen, kortom: 
waar ligt de verantwoordelijkheid. Dat moet 
het parket doen. Daartoe moeten de proku-
reurs-generaal of de minister dan maar de 
nodige initiatieven geven." 

Coveliers is er trouwens van overtuigd dat 
een permanente parlementaire kommissie 
die de politie kontroleert een goede zaak zou 
zijn. De kontroletaak van het parlement kan 
op deze wijze gehen/vaardeerd worden. 
Daarnaast meent hij dat ook de onderzoeks-
kommissies in het parlement toekomst heb
ben. 

Hugo Coveliers: „Daartoe zal de wet op 
de onderzoekskommissies echter moeten 
worden aangepast. Die dateert immers uit de 
vorige eeuw, hij moet met het oog op de 
recente evoluties beter uitgebouwd. Ook de 
deontologie van de onderzoekende parle
mentair zal wel worden herzien, maar dat 
vind ik gevaarlijk. Het zou perfekt mogelijk 
zijn om via deontologische regels dissidente 
stemmen in dergelijke kommissies aan ban

den te leggen. En daar pas ik voor: ik wil niet 
meespelen in een doofpot." 

Ondanks het feit dat de politieoorlog reeds 
geruime tijd door de kommissie werd erkend 
en veroordeeld, wordt op diverse niveau's 
duchtig verder gebakkeleid. Vooral minister 
van Binnenlandse Zaken Louis Tobback liet 
zich niet onbetuigd, en speelde meerdere 
malen op het randje van buitenspel. Hij nam 
stelselmatig zijn kollege voor Justitie Me/-
chior Wathelet in de tang. „Logisch", vindt 
Hugo Coveliers, „en een bewijs temeer dat 
in dit land helemaal geen politiebeleid be
staat. In Nederland stellen de ministers van 
Binnenlandse Zaken^ en van Justitie een 
driejarenplan op om gezamenlijk de proble
men aan te pakken. Hier is dat echter onmo-

Het parlementair onderzoek 
naar de wijze waarop de be
strijding van het banditisme en 
het terrorisme georganiseerd 
wordt heeft niet geietd tot het 
ontmaskeren of oprollen van 
de Bende van Nijvel. Dat was 
trouwens niet het opzet van het 
onderzoek. 
Het meer dan 1000 bladzijden 
tellende verslag kan echter niet 
ais een maat voor niets afge
daan worden. 

gelijk. Aan de ene kant heb je Wathelet, die 
naar mijn smaak veel te weinig interesse 
heeft voor de politiediensten en zich veel te 
veel richt op de prokureurs-generaal. Hij blijft 
in het oude stramien, en bovendien duurt het 
lang eer er bepaalde beslissingen vallen. 
Maar Tobback staat dan weer sterk onder 
invloed van de rijkswacht. Vandaar zijn aan
val op de staatsveiligheid: die past in de 
ambities van de rijkswacht. Als bovendien 
blijkt dat de rijkswacht politieke informatie 
vergaart, treedt die buiten haar boekje; zij 
moet dan trouwens niet komen klagen over 
personeelsgebrek, want dan houdt ze zéll 
personeel weg van het werk waartoe ze 
eigenlijk voorbestemd is. De staatsveiligheid 
afschaffen impliceert in alle geval een bevor
dering van de rijkswacht." 

Ondertussen ging Tobback ook nog eens 
frontaal in de aanval tegen het parket, in een 
kommentaar op het rapport van de onder-
zoekskommissie. Ook hier maaide hij alvast 
het gras voor de voeten van de minister van 
Justitie weg. Enerzijds pleitte hij voor een 
bevoegdheidsversterking van zijn kollega, 
maar hij schroomde zich niet hem de les te 
spellen. Voorts ziet hij wel iets in een Ministe
rie van Veiligheid. 

De bendekommissie legde een meer 
dan 1.000 bladzijden tellend verslag 
neer. Kommissielid Coveliers (VU) is 
van mening dat in dit land helemaal 
geen politiebeleid bestaat, (foto VUM) 

Daar is Hugo Coveliers dan weer niet 
gelukkig mee: „Het is nogal een totalitaire 
visie. Men moet en/an uitgaan dat de politie 
een openbare dienst is, die inderdaad een 
dienst levert aan de bevolking. De rijkswacht 
vertrekt echter vanuit een ander idee: zij wil 
een produkt leveren, namelijk „veiligheid". 
Dit houdt in dat ze noodzakelijk totalitair 
optreedt. De politie wordt in dat geval erg 
autoritair en sterk gezagsgetrouw. Latijns-
Amerika is-dan niet veraf. Men zou dus beter 
streven naar een soort verbinding, een nau
we samenwerking tussen Binnenlandse Za
ken en Justitie." 

WETSVOORSTELLEN 
Het ziet er naar uit dat de problemen rond 

politie, parket, magistratuur enzz. nog wel 
een tijdje in de aktualiteit zullen blijven. De 
initiatieven die de regering tot nu toe heeft 
genomen, zijn vooralsnog verre van toerei
kend. De maatregelen van Tobback zijn zelfs 
niet van aard om rust en koördinatie te 
bevorderen. Het zou wel eens nodig kunnen 
zijn dat het parlement zélf met wetsvoorstel
len komt. 

Hugo Coveliers ziet wel iets zitten in een 
kadenwet, waarin dan een politiestruktuur 
wordt uitgebouwd zoals hij die in zijn boek 
Securitas Belgica voorstelt. En daarin is de 
rijkswacht zoals ze nu bestaat overbodig. 
Maar dat is intussen bekend... 

Frank Seberechts 
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REPLEK 

PERSSPIEGEL 
Nog even stilstaan bi| de stem* 
ming over BRT of VRT en dan 
duiken we voor de rest van 
onze persspiegel in het flamin-
gantische verfrissende bad van 
de betoging in het hete Brussel 
van vorige zondag. Met de 
kommentaar bepaald door de 
invalshoek van waaruit de ma
nifestatie poiltiek-ldeologisch 
of taalkundig-geografisch be
kend wordt. (W.V.B) 

'HETBELAKCYAHLIHBUnC-

Voor Mare Platel is het onbegrijpelijk dat 
parlementairen die zich Vlaams noemen 
nog steeds weigeren de naam van hun 
volk aan hun radio en televisie te geven in 
een tijdperk waarin zij schermen met de 
term Vlaamse autonomie. 

,,Bi) gebrek aan andere argumenten heb
ben de VLAAMSE chnsten-democraten en 
VLAAMSE socialisten in het Vlaamse parle
ment zelfs geen poging gedaan om aan hun 
„neen" een uitleg te geven En daarmee 
moet de Vlaamse burger het stellen (. 

( ) Wat graag hennneren de Vlaamse 
excellenties ons bijna dagelijks aan de kan
sen van het zelfstandige Vlaanderen, hoe 
datzelfde Vlaanderen zich nu aan de wereld 
kan laten zien als een volwassen gemeen
schap binnen eigen grenzen En dat Vlaan
deren moet zich laten horen en zien via de 
„Belgische" radio en televisie? Graag be
reid om te luisteren naar de Vlaamse uitleg 
over die Vlaamse redenenng " 

De Standaard 
„Ongebroken slagkracht" titelde Mark 

Deweerdt de kommentaar op de Vlaamse 
betoging en eindigde als volgt: 

„De Vlaamse politici kunnen het signaal 
van de 6-meibetoging met negeren Heel wat 
Vlamingen kunnen moeiteloos het fienpun-
tenprogramma van het O W onderschrijven 
De opvallende aanwezigheid van de jongere 
generaties gisteren m Brussel toont aan dat 
de slagkracht van de Vlaamse Beweging met 
gebroken is Dat is een hoopvol teken De 
strijd voor Vlaamse zelfstandigheid gaal 
voort Het Aktiekomitee Vlaanderen '90 heeft 
de opdracht verdere wegen uit te tekenen om 
het tienpuntenprogramma te verwezenlij
ken " 

HETVOLK 
Leo Marynissen vindt dat de Vlaamse 

beweging moet doordringen in brede la
gen van de bevolking. Hij zou zich best 
wenden tot zijn sindikale konfraters van 
De Volksmacht of Raak opdat die de 
Vlaamse bewustwording in brede lagen 
zouden verspreiden. Dat doen de Waalse 
sindikaten reeds lang. 

„De nieuwe Vlaamse Beweging zal de 
politici echter tot haar bondgenoten moeten 
maken Zij moet ruimdenkend zijn en zich tot 
het hele Vlaamse volk wenden en met uitslui
tend tot de „flaminganten", de zogenaamde 
„betere Vlamingen", omdat zij deelnemen 
aan IJzerbedevaarten of zangfeesten Het 
Vlaamse volk dat zijn ook de jeugdverenigin
gen, de sociale organisaties, de vakbonden, 
de grote en kleine culturele verenigingen, de 
verenigingen van welzijnszorg, kortom, de 
brede waaier van wat er in heel Vlaanderen 
leeft" 

,,Zolang de Vlaamse Beweging er met in 
slaagt door te dnngen m alle lagen van de 
bevolking, zolang zij weigert uit de knng van 
de zogenaamde,.gelijkgezinden" of de ,,ge
tekenden" te treden om van uit haar ivoren 
toren af te dalen tot in de straat, zolang zij er 
met in slaagt geen honderdduizend maar zes 
miljoen Vlamingen te bezielen, blijft zij een 
actiegroep die betogingen organiseert en 
manifesten publiceert, maar afwezig is waar 
het beleid wordt bepaald " 

L'ECHO 
DE LA BOURSE 

De tegenhanger van het Vlaamse finan
ciële dagblad is bekommerd dat de Vlaam
se centen via de sociale zekerheid op 
termijn niet blijvend naar het Walenland 
zouden blijven stromen. 

,,Bepaalde Vlaamse eisen komen steeds 
terug met een dergelijke nadruk dat hun 
verankering in de Vlaamse opinie zich 
steeds verder verbreedt 

Welnu, zij zijn dikwijls gevaarlijk Het is 
duidelijk dat de regionalisenng van de socia
le zekerheid de doodsklok zou luiden van 
onze nieuwe federale staat De sociale ze
kerheid organiseert per definitie de solidari 
teit Het IS de band die gewesten en gemeen
schappen onderling verbindt Hem verbre
ken zou erop neerkomen aan het federalis
me dat eenheid zoek elke betekenis en 
logika te ontnemen want dat is toch wat 
politiekers die naam waardig pogen tot stand 
te brengen " 

De 
Financieel 

Ekooomische TIJD 
Dit blad zet de betoging m een bredere 

kontekst van de nationale bewegingen 
zoals in Oost-Europa. Om Europeeer te 
worden moeten we eerst onszelf zijn. 

,,Wie kijkt naar de ontwikkelingen m het 
Oost-Europa, begrijpt overigens meteen hoe 
belangrijk en taai de ,,roots" van een volk 
zijn Decennia lang werd het nationalisme er 
met alle mogelijke middelen onderdrukt en 
toch steekt het bij de eerste gelegenheid 
opnieuw de kop op Je kan als volk overigens 
pas een bijdrage leveren in de oplossing van 
de wereldproblemen, als je eigenheid erkend 
wordt, zich kan ontplooien en je alle energie 
met permanent moet aanwenden om jezef te 
verdedigen " 

LAUBBEBELGIOUE 
in een soort woedelitanie barst de 

schoonmoeder van het Belgique de Papa 
los tegen de VU die — omdat ze mee 
betoogde — de berispende titel krijgt 
„een onbetrouwbare partner" te zijn. 

,,En zo waar heeft de VU spektakulair zijn 
waardemerk gegeven aan de flaminganti-
sche manifestatie te Brussel 

En zo waar heeft de VU een opgemerkte 
steun geleverd door de aanwezigheid van 
zijn kopstukken (met de uitzondenng van zijn 
nationale en Brusselse ministers, dat had er 
nog aan moeten mankeren) 

Steun aan een ekstremistische optocht 
van een achterhoede van een autonomis-
tisch, opgejut en voorhistonsch Vlaanderen 

En zo waar heeft de VU gemarcheerd 
zonder zich op afstand te houden an anti-
belgische slogans die de republiek Vlaande
ren eisten, schreeuwden „België barst" of 
de nationale vlag vertrappelden 

En zo waar heeft de VU als in de goede 
oude tijd gedefileerd aan de zijde van groe
pen en groepjes met de charme van de 
gespierde militanten van Vlaams Blok, TAK, 
VMO en Voorpost" 

GEZEGD IS 
GEZEGD... 

„De Waalse beweging is ( ) volwassener 
ZIJ praat minder maar doet meer Zij gebruikt 
haar politieke pionnen de Vlaamse bewe
ging schiet ze af i " 

L. Marynissen, Het Volk, 7 mei '90. 
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KONGRES 

TWEE KONGRESDAGEN 
TE LEUVEN 

Wordt 1990 voor de VU opnieuw het jaar 
van Leuven? Tweeëntwintig jaar na Leuven-
Vlaams en de grote elel<torale aardverschui
ving naar de VU, staan opnieuw Leuvense 
hoogdagen voor de deur. Een gans weekend 
staat de schijnwerper gericht op de VU. 

Het 30ste VU-l<ongres wordt een twee
daagse. Dit laat de deelnemers voldoende 
tijd en ruimte om de kongresteksten rustig 
door te nemen en te bespreken. Een degelij
ke inbreng is verzekerd. 

OP DE ROOSTER 
Het Leuvens VU-bestuur grijpt de kongres-

dagen aan, om op zaterdagvoormiddag de 
VU-eksellenties te konfronteren met plaatse
lijke opiniemakers. Vice-premier Hugo 
Schiltz komt oog in oog te staan met het 
wetenschappelijk personeel van de universi
teit. Minister André Geens moet zijn beleid 
verantwoorden voor Leuvense ontwikke
lingshelpers, en de Vlaamse minister Johan 
Sauwens doet hetzelfde voor aktievoerders 

PROGRAMMA 
Zaterdag 12 mei 

14 uur: 
Sektievergaderingen „Volksnationa-

lisme", ,,Demokratie, welzijn en leef
omgeving", ,,Onden«ijs, verdraag
zaamheid en vrede" en „Prioriteiten 
voor vandaag". 

17 uur: 

Plenaire vergadering met stemmin
gen over de besluiten inzake ,,Demo-
kratie, welzijn en leefomgeving" en 
„Onderwijs, verdraagzaamheid en vre
de". 

Zondag 13 mei 

9.30 uur: 
Plenaire vergadering met stemmin

gen over de besluiten inzake ,,Volksna-
tionalisme" en ,,Prioriteiten voor van
daag". 

14.30 uur: 

Openbare slotzitting 

Een feestelijke en strijdvaardige fa
milienamiddag met medewerking van 
talloze kunstenaars en groepen. 

Kongrestoespraak door partijbe-
stuurslid Patrik Vankrunkelsven. 

Slottoespraak door algemeen voor
zitter Jaak Gabriels. 

op het vlak van verkeersbeleid. Staatssekre-
taris Vic Anciaux tot slot staat militanten van 
Vlaamse verenigingen en drukkingsgroepen 
te woord. 

Ook u bent welkom. Vanaf 9u.30 in de 
lokalen van het Maria-Theresiakollege. 

STEMMINGEN EN 
BESLUITEN 

De eigenlijke kongreswerkzaamheden 
starten op zaterdagnamiddag, om 14 uur. In 
de sektievergaderingen bespreekt men de 
voorliggende kongresteksten. Arrondisse
menten krijgen er de kans hun opmerkingen 
en amendementen toe te lichten. Traditiege
trouw zorgen de sektievergaderingen voor 
een stevige brok woord en wedenwoord. Een 
overzicht van de sekties vind je hiernaast 
terug. 

De eerste stemmingen — in plenaire ver
gadering — vinden nog zaterdag, tijdens de 
vroege vooravond plaats. De rest volgt zon
dagvoormiddag, vanaf 9u.30. 

FAMILIEFEEST 
De slotzitting wordt een spetterend feest 

voor jong en oud, een strijdvaardige en 
gezellige familienamiddag. 

VRIJ VL^ANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEI1990 

WAAR WORD JE 
VERWACHT? 

Het eigenlijke kongresgebeuren 
vindt plaats in de lokalen van het Maria 
Theresiakollege, aan het Hogeschool
plein in het centrum van de stad. 

Voor de slotzitting verhuizen we naar 
de gloednieuwe Aula Maxima, gelegen 
aan de Deberiotstraat, vlakbij het Leu
vense stadspark. 

Klinkt dit als Chinees? De Leuve
naars zorgen voor goede bewegwijze
ring, maar ook voor parkeerruimte, kin
deroppas, alternatieve programma's,... 

Een eerste aanduiding vindt u op 
volgend stadsplannetje. 

Kurt Van Eeghem en Will Ferdy, twee van de Vlaamse vedetten die de 
slotzitting verve zullen geven... Verder treden op: Miei Cools, Connie Neefs, 
de Oekraïense dansgroep Poltava, de toneelgroep De Schakel, Jot Theys, De 
Vrolijke Musici, kunstgroep Vredon v.z.w. en solo-zanger Luk De Mot. 
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KONGRES 

PRAKTISCHE WEGWIJZER 
BUS, TREIN: DE INWENDIGE MENS KINDEROPVANG 

Het kongresgebeuren is biezonder makke
lijk te bereiken met het openbaar vervoer. 
Vanaf het Leuvens station is het nauwelijks 
een kwartiertje wandelen. Is dit u teveel, dan 
neemt u de bus richting Leuven-centrum. 

OVERNACHTINGEN: 
Wie in Leuven wil overnachten vindt ruime 

mogelijkheden. U kan wellicht makkelijk te
recht bij een van uw Leuvense VU-vrienden. 
Toch geven we u enkele tips voor overnach
tingen (met ontbijt): 

— Hotel Jackson's, Brusselsestraat 110-112, 
Leuven, 016/20.24.92. 
— Hotel Mille Collones, Martelarenplein 5, 
Leuven, 016/22.86.21. 
— Hotel Binnenhof, Maria Theresiastraat 65, 
Leuven, 016/20.55.92. 
— Hotel Begijnhof, Tervuursevest 70, Leu
ven, 016/29.10.10. 

Let op: de prijzen variëren van 1.350 fr. tot 
3.000 fr. (1 persoon) en van 1.800 tot 3.750 
fr. (2 personen). 

PARKEREN: 
Zaterdag is het aantal parkeerplaatsen in 

de Leuvense binnenstad ontoereikend. Via 
een aantal ekstra parkeerplaatsen staan de 
VU-kongressisten echter niet de minste pro
blemen terzake te wachten. 

De bedrijfsparking van Philips-Leuven 
werd ter beschikking gesteld van de VU. 
Vanop de Leuvense stadsring loodsen weg
wijzers u naar de Philipsparking. Deze is 
toegankelijk van 8u. 's morgens tot 20u. 's 
avonds. U ontvangt er meteen ook een 
plannetje met de nodige aanduidingen om 
makkelijk de kongreszaal te bereiken. 

U kan ook terecht op een aantal andere 
parkeerplaatsen, verspreid over de binnen
stad. We geven u hierna de nodige details. 
De nummering vindt u op het plannetje terug. 

Gratis parkeren kan: 

18 Boerenbond, St.-Barbarastraat 
250 plaatsen, gans het weekend 

19 Boerenbond, Schapenstraat 
250 plaatsen, gans het weekend 

20 K.U. Leuven, Tiensestraat 115 
100 plaatsen, zaterdag 13-23u.; 
zondag 8-23u. 

21 K.U. Leuven, Erasmusplein 
50 plaatsen, vanaf zaterdag 13u., 
gans het weekend 

22 K.U. Leuven, Parkstraat 
100 plaatsen, vanaf zaterdag 13u., 
gans het weekend 

De studenten- en bierstad Leuven biedt tal 
van mogelijkheden voor „spijs en drank". De 
Leuvense kaffaten zijn beroemd én berucht. 
De Leuvense Oude Markt, op enkele honder
den meters van het kongrescentrum, is hét 
uitgaanscentrum van de stad. 

Eetgelegenheid vinden is evenmin een 
probleem. In de onmiddellijke omgeving van 
het kongresgebeuren (Hogeschoolplein, 
Muntstraat, Tiensestraat, Oude Markt, 
Naamsestraat, Boekhandelsstraat, Kraken-
straat, 's Meiersstraat) vindt u een uitgelezen 
gamma eetgelegenheden. 

ZATERDAGAVOND,... 
Na afloop van de kongreswerkzaamheden 

bent u op zaterdagavond welkom in „De 
Blauwe Schuit", gelegen aan de Vismarkt. 
De Leuvense VU heet er u van harte welkom. 

Voor ouders die met de ganse familie naar 
Leuven afzakken is een uitgebreide kinder
oppas voorzien. Traditioneel worden de kin
deren begeleid door deskundige animatoren. 
Verzamelen geblazen in de inkomhal van de 
Aula Maxima. 

ALTERNATIEVE 
PROGRAMMA'S 

Wil u er even tussenuit? Ook dat kan. Voor 
wie de kongresdrukte even te veel wordt, 
zorgt het VU-arrondissement voor een map 
boordevol toeristische informatie. U kan rus
tig de stad verkennen en kennismaken met 
Leuvens monumentale gtorie, of u kan verpo
zen op de vele pleintjes op in het Leuvens 
Begijnhof. 

t^AMEN 

23 OCMW-Leuven, Frederick Lintstraat 
100 plaatsen, gans het weekend 

24 Philips, Geldenaaksebaan 
500 plaatsen, zaterdag 8-20u. 

Vermelden we tenslotte dat u op zondag 
13 mei gratis kan parkeren op alle openbare 
parkings. 
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HET VLAAMSE HEIR 

6 MEI: SUKSES 
DANKZIJ VOLKSUNIE 

H
ET mooie zomerweer weerhield 
er meer dan 3.000 VU-leden niet 
van om met bus, trein of wagen 
naar Brussel af te zakken voor 
de 6 mei-manifestatie. Ook de 
VU-top was massaal aanwezig: 
onder leiding van voorzitter 
Jaak Gabriels, sekretaris Willy 
Kuijpers, gemeenschapsminis
ter Johan Sauwens en vokaal 
begeleid door de stem van sena

tor Walter Luyten die door de megafoon 
schalde, stapte een uitgebreide delegatie 
van meer dan 20 parlementsleden en de 
meeste leden van het partijbestuur door 
Brussel. 

De optocht werd voorafgegaan door een 
reusachtige Vlaamse leeuw, gedragen door 
jongeren, o.a. leden van Chiro, KSA, en 
jawel, ook VVKSM. De verbondskommissa-
ris van de scouts en meisjesgidsen Linda 
Boudry had nochtans in een opgemerkte 
vrije tribune aangekondigd dat haar jeugdbe
weging niet mee zou opstappen. Enkele 
groene scoutsvlaggen in de manifestatie 
toonden dat niet alle scouts het met hun 
opperhoofd eens waren. 

Wel massaal aanwezig was het VNJ. Keu
rig in uniform, zoals we van het VNJ ver
wachten. De fiere jongens en meisjes moe
ten wel afgezien hebben in die zware botti-
nen. De inbreng van jongeren en studenten 
in de betoging was groot, dat kan niemand 
ontkennen. De grote mobilisatie van de 
jeugd verleidde verschillende komntentato-
ren ertoe om de stelling dat de jeugd niet 
meer warmloopt voor de Vlaamse bev^ ing 
tegen te spreken. Toch is hier enige nuance 
op z'n plaats. Ongetwijfeld bestaat er bij 
jongeren nog belangstelling voor de Vlaam
se zaak, maar hadden we evenveel Chiro-, 
KSA, en scoutsuniformen gezien als VNJ-
uniformen, dan zouden we die stelling met 
meer overtuiging kunnen verdedigen. 

Oftcier het motto Vlaanddren 
echt \nf^ slroomden chiizeiKtefi 
Vlamingen zwuiag saiiieR In 
een zonover^en ykammn 
hoofdtfmf. V<^|eiit f ^ i de -
fondsvottfiMer {JewMi Vm 
Gerven waren er ^.000 deel* 
nemers, votgene de rNkewacht 
5.(KK}. De werkeif)kheia zaJ er» 
gens tussenin getegen hebben, 
tussen de 7 en txm deeine> 
mers. Een ding is akwr. de 
VoH(Sunle maaide ruim <te helft > 
van de manifestatie uit Ais de 6 
mei manifes^ie éM3f de &t^ 
nisatoren een reuswïhtig «de-
ses genoemd wontt, te JM i ^ 
stuitend te danK^ aah m ttm-
sale VU-opicomst. 

KONTRABAS 

Brusselse Vlamingen juichen vanop 
een balkon langs het parkoers de 
voorbijtrekkende stoet toe. 

Ook de volksgroep Zakdoek was van 
de partij. Ondanks de hitte speelden ze er 
lustig, maar zwetend als paarden, op los. 
Vooral het flegma van die arme jongen die 
heel het parkoers een zware kontrabas 
mocht meezeulen, wekte bij de omstaanders 
bewondering. 

Over het algemeen was de reaktie van de 
toeschouwers trouwens zeer positief. Op een 
balkon in de Jacqmainlaan wuifde een vrouw 
de traag voorbijtrekkende demonstranten 
entoesiast toe. Op een bepaald moment kon 
ze zelfs haar tranen niet meer bedwingen. 

Koen Beert trok van leer tegen de 
Vlaamse regering, die „niet eens be-
ter prestaart dan de vroegere Belgi
sche regeringen". 

Wat een verschil met de vijandige Keer naar 
uw dorp-reakties bij de Vlaamse betogingen 
uit de jaren zestig! 

Ook de manifestanten zelf gedroegen zich 
waardig en gedisciplineerd. Uitzondering 
moet wel gemaakt worden voor enkele 
Vlaams Blok-heethoofden die achteraan de 
optocht wat amok trachtten te maken. Wan
neer een vrouw met hoofddoek passeerde 
was dit al voldoende om een koor van 
afschuw te laten weerklinken. En de BRT ligt, 
zoals Geert Van Istendael kon ondervinden, 
ook niet In het bovenste laatje bij de Blok
kers. Maar grosso modo kan men niet stellen 
dat de manifestanten het erop aan legden 
om de Brusselaars of de migranten uit te 
dagen. Van de FDF-oproep om langsheen de 
straten van de manifestatie de ramen te 
sluiten, was overigens niets te merken. 
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HET VLAAMSE HEIR 

Op het Rouppeplein spraken DF-voorzitter Van Gerven, VVB-voorzitter De 
Roover en IJzerbedevaartkomitee-sekretaris Baert de massa toe. 

^' ECHT mi t isln &m HEf W\W 
'^ftmfm VÖÏSË* 

Deze vermomde manifestanten moeten van de huidige politieke klasse 
blijkbaar niet veel hebben. 

Heel wat VU-leden waren met het ganse gezin naar Brussel afgezakt. 

15 

Het ludieke element was in de optocht 
ruimschoots aanwezig: de Drogenboskabou-
ters waren prachtig uitgedost, de Volksunie 
had een vrachtwagen meegebracht die een 
symbolisch Vlaams huls meedroeg, en twee 
vuilniskarren zetten de els voor een proper
der politiek kracht bij. De betogers hadden 
het verder vooral gemunt op koning Boude-
wijn. Die moet eens dringend een gewetens
onderzoek houden over de eis voor amnes
tie. 

OPLUCHTING 
De toespraken na afloop van de manifesta

tie gaven blijk van de opluchting over het 
welslagen ervan. Peter De Roover, de jonge 
voorzitter van de VVB, sprak van een histori
sche dag. De basis voor een hernieuwde 
strijdvaardige Vlaamse beweging Is volgens 
De Roover gelegd. Een beetje bescheiden
heid in de toespraak van de VVB-voorzitter, 
en ook in die van DF-voorzitter Van Gerven 
was wel op z'n plaats. Geheel misplaatst 
haalde De Roover uit naar zowat alle politie
ke partijen die de Vlaamse beweging lesjes 
meenden te moeten geven. Wij hebben van 
hen geen lessen te ontvangen, wij zullen hen 
lessen geven, weet De Roover. Ook Van 
Gerven haalde scherp uit naar de politieke 
partijen, op wie wij voor de ontvoogding van 
ons vaderland vooralsnog onvoldoende kun
nen rekenen. Volgens Van Gerven zijn ze 
onwillig, onverstandig of onmachtig. 

OVERDREVEN 
Dit is op z'n minst overdreven: we gaan 

niet op deze bladzijde de verdediging van de 
rol van de Volksunie voor de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd opnemen. Laat Van Gerven 
en De Roover echter eens nadenken over het 
volgende: neem de Volksunie-leden uit de 
manifestatie weg, en er zou meer dan de 
helft volk minder aanwezig geweest zijn, 
bovendien gedomineerd door enkele hon
derden ekstremistische schreeuwlelijkerds. 

Koen Baert, sekretarls van het IJzerbede-
vaartkomitee trok van leer tegen de Vlaamse 
regering, die niet eens beter presteert dan de 
vroegere Belgische regeringen. Hij verwees 
hierbij naar Voeren en de faciliteitengemeen
ten, waar de taalwet ondanks de Vlaamse 
voogdij nog steeds niet toegepast wordt, 
naar de apatie ten overstaan van de Franse 
propaganda in Vlaams Brabant, en de laks
heid om een sociaal grondbeleid in Vlaams-
Brabant te voeren. Ook de weigering van de 
Vlaamse Raad om de BRT In VRT te veran
deren, en de ondoorzichtigheid en burgeron-
vrièndelijkheid van het Vlaams bestuur wer
den gehekeld. Baert eindigde met een plei
dooi voor een snelle afschaffing van het 
dubbelmandaat, een noodzaak voor de de-
mokratie. 

(foto's Dann) 

WU 

(Pdj) 

11 MEI 1990 



DIE JEUGD VAN 
TEGENWOORDIG 

I
N een aantal boeiende bijdragen biedt 
het Tijdschrift voor Sociologie (nr. 3-4, 
'89) een staalkaart van het jeugdonder-
zoek dat de afgelopen jaren in Vlaande
ren en België verricht werd. Zeer alge
meen en ongenuanceerd gesteld kwa
men de onderzoekers tot de bevinding 
dat de jongste generaties in toenemende 
mate aan individualisering ten prooi val
len. Jongeren laten zich almaar minder 
gelegen aan gevestigde bindingen met 

school, gezin of jeugdbeweging, en traditio
nele normen of rolmodellen, t^eer dan voor
heen wordt de rol van de jongere door de 
betrokkenen zélf gedefinieerd en ingevuld. 

Een mooi voorbeeld van deze individuali
sering vinden we in het sportgedrag van de 
studerende jeugd terug. M. Bossscher s\e\de 
vast dat de jeugdige sportbeoefening in klub-
verband daalt. Het bindend en strikt omlijnde 
karakter van de sportklubs is niet langer 
aangepast aan de voorkeur van jongeren 
voor meer losse vormen van sportbeoefe
ning. De fitness-centra, jog-rage, een los 
squash-spelletje, surfen,... spelen in op deze 
trend. 

RELATIES EN SEKS 
De tendens naar individualisering vindt 

men ook terug in de seksualiteitsbeleving 
van de jongeren. Ook die is in toenemende 
mate op de eigen persoon en die van de 
partner gericht, en niet langer bvb. op het 
huwelijk, de prokreatie of gezinsvorming. 
Vreemd genoeg blijkt ook uit de onderzoeks
resultaten dat de jongeren het in hun seksue
le relaties niet gemakkelijk hebben bij het 
bespreekbaar stellen van en het onderhan
delen over hun eigen wensen en intenties. 
Iets meer dan 30% zet bij de eerste ge
slachtsgemeenschap geen voorzorgen te
gen zwangerschap genomen te hebben. 
Slechts 27% maakte hierover vooraf een 
afspraak met de partner, en een kwart liet het 
nemen van voorzorgen over aan de partner. 
17% nam op eigen initiatief voorzorgen. 

Opvallend in deze resultaten is dat heel 
wat meer Franstaligen bij het eerste kontakt 
zeggen geen voorzorgen genomen te heb
ben. De Vlamingen zijn sterk oververtegen
woordigd in de groep die zegt vooraf een 
afspraak rond voorzorgsmaatregelen ge
maakt te hebben. 

Uit de onderzoeksgegevens besluiten de 
auteurs dat weinig jongeren hun eigen sek
suele leven in de hand hebben. Dit moet 
vragen doen rijzen bij de preventiewerkers, 

en dan vooral in het kader van de aidspre-
ventie. Jonge mensen zijn te weinig onder
handelingsvaardig in hun seksuele relaties. 
Ze zwijgen teveel en laten zich teveel pra
men. Zelfs mensen die een positieve hou
ding hebben tegenover het kondoom, en 
zegen dit in de toekomst beslist te zullen 
gaan gebruiken, geven toe dat ze, wanneer 
de partner weigert een kondoom te zullen 
aebruiken, onbeschermd seksueel kontakt 
zullen hebben. Ronduit verrassend is dat het 
opleidingsnivo van de jongere hierin bijna 
geen rol speelt. 

Onderhandelingsvaardige mensen zijn be
ter in staat om hun grenzen te laten respekte-
ren en kunnen het zich binnen deze grenzen 
beter naar de zin maken. De onderzoekers 
besluiten dat het vormen van zelfbewuste en 

Sinds verleden week is de 
schare van meerderjarigheden 
met enicele tionderdduizenden 
gegroeid. Daar was de verla
ging van de meerderjarigheid 
tot 18 jaar verantwoordelijk 
voor. Veel mensen vragen zich 
af hoe dat eigenlijk met de 
jeugd van tegenwoordig staat. 
In haar temanummer „Jeugd 
'90" biedt het tijdschrift voor 
sociologie op een aantal van 
die vragen een antwoord. We 
pikken er enkele antwoorden 
uit. 

mondige mensen een fundamentele uitda
ging is waar opvoeders de komende jaren 
voor staan. 

Toch resulteert de toenemende individuali
sering niet in een volledig persoonlijke om
gang met kuituur. Uit de bijdrage van G. 
Loosveldt blijkt dat er nog steeds een beteke
nisvol verband bestaat tussen enerzijds ken
merken van het milieu van afkomst en ge
slacht, en anderzijds het belang dat aan 
uiterlijk vertoon (kleding, mode,...) wordt ge
hecht. De aandacht voor het eigen uiterlijk 
hangt bovendien samen met achterliggende 
verschillen in waarden en opvattingen. 

De groeiende individuele keuzevrijheid 
van de Vlaamse jeugd staat eigenlijk in 
tegenstelling tot de feitelijke gebondenheid 
van jongeren aan school (leerplicht) en gezin 
(sociale, financiële en materiële afhankelijk
heid). De afhankelijkheid van de school- of 

De jongeren van vandaag blijken in 
hun seksuele relaties helemaal niet 
zo onderhandelingsvaardig als wel 
gedacht wordt. Deze vaststelling 
moet vragen doen rijzen bij preven
tiewerkers, en dan vooral in het kader 
van de aidspreventie. 

leersituatie komt in twee bijdragen aan bod. 
K. Michiels komt in haar artikel Jongeren in 
deeltijdse systemen tot de konklusie dat de 
meeste deeltijdse leerlingen positief gemoti
veerd zijn ondanks vroegere negatieve 
schoolervaringen. Al naargelang het konkre-
te deeltijdse systeem waarvoor gekozen 
wordt, kan echter een zekere ontgoocheling 
optreden. 

In een onderzoek over de rol van de school 
bij de delinkwentie-ontwikkeling bij jongeren 
uit het beroepsondenwijs stelt N. Vettenburg 
vast dat de kloof tussen de officiële school-
kultuur en deze van de leerlingen belangrij
ker is voor het ontwikkelen van zogenaamd 
delinkwent gedrag dan gewoonlijk gedacht 
wordt. De houding van de leerkracht speelt 
een belangrijke rol. Als de leerkracht de 
kuituur van sociaal zwakkere groepen aan
ziet als een variant van de gangbare kuituur, 
en niet als een minderwaardige kuituur, 
slaagt hij erin de betrokkenheid van de 
leerlingen bij het schoolgebeuren hoog te 
houden. Hierdoor daalt de vatbaarheid voor 
delinkwent gedrag. 

(Pdj) 

— Tijdschrift voor sociologie. Temanummer 
Jeugd '90. nr. 3-4, 1989. Het nummer kan ver
kregen worden door overschrijving van 550,- fr. 
op rekening 001-0850946-41 t.n.v. Tijdschrift 
voor Sociologie, K.U. Leuven- Departement So
ciologie, E. Van Evenstraat 2c, 3000 Leuven (tel. 
016/28.31.97). 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (12) 
DE KELTEN ZIJN ER NOG 

WIJ begonnen ons jaaroverzicht in Oost-
Europa, WIJ beëindigen het, voor Europa met 
het uiterste Westen. Daar hebben, op eilan
den en schiereilanden langs de Atlantische 
Oceaan, de Kelten zich teruggetrokken. Eén 
enkel Keltisch volk slaagde er gedeeltelijk m, 
een staat op te bouvtfen, maar verloor er zijn 
taal bij. De andere wijken langzaam en tegen 
hun zin uit de geschiedenis terug 

IERSE STRIJD GAAT 
VOORT 

Het roerigste van alle Keltische volkeren 
blijft het Ierse Bezield met wraakgevoelens 
die dateren uit de tijd van Cromwell houden 
ook in 1989 een aantal leren met op, te 
proberen de Bntten, althans de Bntse macht, 
uit hun eiland weg te krijgen De eigenlijke 
geweldplegers in het Britse gedeelte van 
Ierland zijn met talrijk, maar hun medestan
ders wel, ook in de republiek van die naam 

Toch blijven anderen bruggen bouwen 
tussen de republiek en ,,Northern Ireland" 

In februari geraken Ierse en Britse parle
mentsleden het eens om een gezamenlijk 
orgaan m het leven te roepen waarin twee
maal per jaar ideeën kunnen worden uitge
wisseld 

Dit verhindert natuurlijk met dat, zoals 
voorheen, botsingen tussen Ierse betogers 
en Britse politie, aanslagen van IRA, RUC en 
anderen blijven plaats vinden 

De Europese parlementsverkiezingen 
brengen Neil Blaney van de Independent 
Fianna Fail Party naar Straatsburg en naar 
de Regionalistenfraktie. 

De andere Ierse verkozenen sluiten aan bij 
een Europese ideologische zuil Solidariteit 
met volkeren zonder staat is zelden te vinden 
bij volkeren met staat Ze moeten nog met 
eens over een staat beschikken zie Katalo-
niè, Zuid-Tirol en Vlaanderen 

Begin december worden vier leren, na 14 
jaar ongegronde gevangenisstraf, vrijgela
ten BIJ die gelegenheid wordt zelfs door 
éommige Engelse kranten toegegeven dat 
het voor een Iers nationalist moeilijk is, recht 
te verkrijgen m Groot-Brittanme 

WELSEN WERKEN IN 
DE DIEPTE 

Wales IS het Keltische land waar de taal er 
nog beter aan toe is dan om het even waar 
elders. Er heerst in het openbaar officiële 
tweetaligheid en de beweging voor zuiver 

De autonomjestrijd van de Schotten gaat niet enkel langs politieke weg, 
volksmuziekgroepen, hier Lang Johnnie More, dragen hun steentje bij. 

Welse kleuterscholen (Mudiad Ypsgolion 
Meithnn) maakt m de loop van het jaar 
bekend dat zij al 550 dergelijke scholen 
beheert 

Bovendien zijn er 67 tweetalige lagere 
scholen en 17 tweetalige lycea Een hon
derdtal onderwijsinstellingen van de eerste 
graad en een dertigtal van de tweede graad 
verstrekken een gedeeltelijke Welse opvoe
ding 

De nationalistische partij Plaid Cymru ver
vijfvoudigt haar stemmenaantal (van 5,3 % 
naar 25,3 %) bij een tussentijdse verkiezing 
in het zwaar verengelste kiesdistrikt Ponty-
pndd, einde februari 

MEER SCHOÏÏEN 
WILLEN AUTONOMIE 

Wie de spanningen tussen Schotten en 
Engelsen tot folklore herleidt heeft van hun 
ware aard mets begrepen 

Opiniepeilingen in januari geven aan dat 
de Schotse nationalisten de wind van achte

ren hebben na hun verrassende overwinning 
in november 1988 Zij zouden van 30 % naar 
32 % opgeklommen zijn 

In mei komt te Edinburgh een heuse 
grondwetgevende vergadenng bijeen die 
ernstig beraadslaagt over de mogelijkheid, 
meer zelfbeschikkingsrecht te verlenen aan 
de 5 200 000 Schotten En zeggen dat de 
SNP (Scottisch Nationalist Party) deze ver
gadering boycot omdat ze met ver genoeg 
gaati Daar zijn dan ook mensen uit alle 
andere horizonten bijeen, behalve Konserva-
tieven De konventie wil m 1990 konkrete 
plannen voor een lossere band met Groot-
Bnttanmè voorleggen 

De Europese verkiezingen leveren voor de 
nationalisten ,,slechts 21 % op Het is met 
het soort verkiezingen waar nationalisten 
van nature het best in slagen maar 21 % blijft 
een hoog cijfer 

Naar Straatsburg komt mevrouw Winni-
fred Ewing Zij verbetert haar uitslag in de 
Highlands en op de Islands, maar blijft de 
enige SNP-verkozene. Nieuw is dat zij aan-

ï> 
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sluit bij de Regenboogfraktie, die voortaan 
eerder een Regionalistenfral<tie mag heten, 
nu de Groenen er uit weg zijn. 

Zelfs die politieke waarnemers die in het 
sukses van de SNP eerder een krachtig 
protest tegen de Tories zien dan de beginfa-
ze van een nationalistische revolutie, geven 
toe dat een volgende regering er moeilijk 
buiten zal kunnen, Schotland wat meer auto
nomie te gunnen. 

BRETOENEN TEGEN DE 
FRANSE BIERKAAI 

De Bretoenen delen het lot van de andere 
niet-Franse volkeren binnen de Franse staat. 
Zij worden geacht Fransen te zijn en na zo 
lange tijd, na zoveel sociale, ekonomische, 
politieke en kulturele druk gaan de meesten 
er ook van uit dat ze dit zijn zo ze er al niet 
prat op gaan. 

In maart worden in Frankrijk gemeente
raadsverkiezingen gehouden. De UDB 
(Union Démocratique Bretonne), socialis
tisch en bretoensgezind, beide op gematigde 
wijze, aanvaardt plaatsen op socialistische 
lijsten daar waar de UDB als zodanig Her
kenbaar is en op voorwaarde dat over een 
programma onderhandeld kan worden. 

Voor de Europa-parlementsverkiezingen 
stellen de Bretoense nationalisten hun hoop 
op een lijst die naast Groenen ook regionalis-
ten bevat. De Bretoense Groenen verzetten 
zich tegen het opnemen van een Bretoens-
nationale kandidaat. Uiteindelijk wordt toch 
een man met ruime solidaristisch-nationalis-
tische ideeën verkozen: Max Simeoni uit 
Korsika. 

De Bretoense taal blijft onveranderlijk as
sepoester. Aan haar behandeling kan men 
de plaats meten van hen die haar spreken. 

Op vrijdag 17 februari bezetten een vijf
tiental militanten van Jsourm ar Brezhoneg 

ADVERTENTIE 

ONTMOETING 

Vic ANCIAUX - Charles PICQUE 
Twee mannen die weten 

wat ze willen 

Moderator 

Guido Fonteyn 
Het nieuwe Brussel 
Stadsrenovatie 
Huisvesting 
Fusie van de 19 
Provincie Brabant 
enz. ... 

20.00 uur Maandag 14 mei 1990 

DE MARKTEN 

OUDE GRAANMARKT 5 

1000 BRUSSEL 

Gratis toegang 
Organisatie : 

Hoofdstedelijke Aïdelino VU 

op vreedzame wijze gedurende een half uur 
de kulturele afdeling van de Franse ambas
sade te Brussel. Zodoende willen zij de 
internationale openbare mening attent ma
ken op de diskriminatie die de Franse staat 
pleegt tegenover de Bretoense taal. 

TWEETALIG ONDERWIJS 
Zowat overal in Frankrijk is men aan het 

eksperimentern met tweetalig ondenvijs. Als 
Vlamingen kunnen wij van deze plaag een 
liedje zingen. Maar voor hen die al zo lang 
een eentalig Frans onderwijs opgedrongen 
kregen is dit natuurlijk een vooruitgang. In 
Bretagne volgen 370 leerlingen zulk onder
wijs. 

Daarnaast Is er het zorgenkind Diwan, een 
organisatie die (lager) ondenwijs in het Bre
toens op vrijwillige bazis organiseert. 

De linkse regering had beloften gedaan 
inzake bezoldiging maar blijft, zeer tot erger
nis van de UDB, de zaak voor zich uitschui
ven. 

Bretagne is mijlenver vera/ijderd van enige 
kulturele autonomie. Hoe zeer dit nodig is 
blijkt uit de verdeling van het Franse l<ultuur-
budget voor 1989: 60 % gaat naar Parijs, 
naar Bretanje 2 %. 

Goed nieuws op het taaifront is zeldzaam. 
Hier is er dan toch een: als gevolg van heel 
wat aandringen vanuit verschillende hoeken 
wordt in de herfst een zestalig welkombord 
geplaatst bij de terminus van de overzetbo
ten te Roscoff: in het Frans, Engels, Bre
toens, Iers, Wels en Schots... 

DINAMIET 
De Bretoenen zouden geen Kelten zijn 

indien hun beweging in de rand geen gewel
denaars zou hebben. In de Bretoense bewe
ging zijn die zo thuis als in de Ierse. Het 
verschil met andere nationalistische bewe
gingen, bv. die bij ons, is dat hun geweldda
den wel worden afgekeurd door nationalisten 
die op vreedzame wijze te werk gaan, maar 
hun motieven (eventueel) tevens gebillijkt. 
En tegenover de reaktie en de eenzijdige 
verontwaardiging van de gemeenschappelij
ke tegenstanders overheerst solidariteit. 

Dit is weer eens duidelijk het geval te 
Nantes, waar in mei het Hotel de Region 
lichtelijk beschadigd wordt door een bom
aanslag. Nantes en omgeving zijn door de 
Franse staat aan Bretagne onttrokken en 
samen met andere streken tot een kunstma
tige Region des Pays de la Loire omgedoopt. 
Van meet af aan heeft deze verminking 
verbaal en straatprotest uitgelokt, in Nantes 
en in het „offciële" Bretagne. Ditmaal werd 
het met dinamiet gedaan. 

Karel Jansegers 

(Red. Door een vergissing werd de afleve
ring van vrijdag 4 mei j.l. 13 genummerd. 
Om de volgorde een beetje te respekte-
ren, nummeren wij deze van vandaag 12.) 
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ECUADOR 

REIZEN MET SAN 

D
E vliegtuigmaatschappij SAN 
verzorgt de lijnvlucht Quito-
Cuenca-Quito. Cuenca is de 
grootste stad van de drie zuide
lijke Sierra provincies. Ze ademt 
een rijl< verleden uit, dat terug
grijpt naar eeuwen vóór de 
komst van de Inka. Toen waren 
de Canjaris heer en meester 
over de Andijnse hoogvlakten. 
Deze indianenstam heeft een rij

ke kuituur. Nog steeds zijn ze zeer vaardige 
goudsmeden, wevers en pottenbakkers. In 
de late vijftiende eeuw werden de Canjaris 
na jarenlange bittere strijd onderworpen aan 
de heerschappij van Inka Tupac Yupariqui. 
De vesting van Ingapirca op een drietal uren 
rijden van Cuenca is de best bewaarde pre-
koloniale archeologische site van Ecuador. 

Maar in de jaren dertig van de zestiende 
eeuw was het liedje van de Inka reeds 
uitgezongen. Pizarro en de Spanjaarden wa
ren geland en het verdere verhaal van de 
conquistadores is bekend. Door Cuenca 
loopt een rivier met een Inka-naam, de To-
mebamba. Dat is ook de naam van de 
legendarische stad op wiens ruïnes Cuenca 
gesticht zou zijn. Van Tomebamba, dat vol
gens oude indianenverhalen ooit in belang 
en praal kon wedijveren met de Inka-hoofd-
stad Cuzco, bleven reeds in 1547, toen de 
Spaanse kroniekschrijver Cieza de Léon er 
passeerde, alleen nog ruïnes over. Vandaag 
herinneren enkele recent blootgelegde Inka-
muren langs de rivier in niets meer aan de 
vroegere grandeur. 

STEVIGE LUCHTZAKKËN 
Cuenca telt nu meer dan 150.000 inwo

ners. Het stadje kreeg pas in de jaren zestig 
een behoorlijke verbinding met Guayaquil en 
Quito. Door dit lange isolement behoudt 
Cuenca nog die provinciale sfeer, met de 
mooie koloniale huizen en de schitterende 
katedraal. Cuenca heeft met zijn rijke verle
den stevige toeristische troeven in de hand. 
De toeristische sektor is er in volle ontwikke
ling. 

De meeste buitenlanders komen met SAN 
aangevlogen uit Quito. De vliegtuigmaat
schappij is de trotse bezitter van welgeteld 
één vliegtuig. In Cuenca vernamen we dat 
een motor van de oude Boeing 727-100 het 
de week tevoren al eens had laten afweten. 
De piloot cirkelde boven Cuenca, waar
schuwde de passagiers dat één van beide 
motoren het niet meer deed, en kondigde 
doodleuk aan dat hij terugvloog naar Quito, 
aangezien de meteorologische toestand in 
de Andes — er raasde een hevige storm — 
de landing met één motor in Cuenca onmo
gelijk maakte. Een paar stevige luchtzakken 
volstonden om paniek aan boord te laten 
uitbreken. Maar de piloot landde veilig. 

Goede Vrijdag 13 april, om 9 u. 's mor
gens, zouden we met z'n zessen het SAN-
vliegtuig nemen terug naar Quito, 's Ande
rendaags moesten we op de vlucht naar 
Frankfort zitten, en van daar verder huis
waarts naar Zaventem. Rond 10.30 u. wist 
een Spaanse stem in de luidspreker te vertel
len dat het vliegtuig vertraging had. De 
bagage was al ingecheckt, maar navraag 
aan de balie leerde ons dat het vliegtuig met 
technische problemen nog steeds aan de 
grond stond in Quito. Geen nood, verzekerde 
de neutrale stem in de luidspreker intussen, 
het vliegtuig vertrekt zeker voor de middag. 
Om 12 u. was de omroeper al minder opti
mistisch: hij kondigde aan dat hij om 13 u. 
zou aankondigen of de vlucht al dan niet 
afgelast zou worden. En ja hoor, om kwart na 
één kon hij ons bevestigen dat de vlucht 
afgelast was. Meer zelfs, ook de andere 

Reizen in Ecuador heeft nog 
het avontuuriijke van veet ont-
wiklteHngslanden. Men moet 
zich eigenlijk steeds op het on
verwachte voorbereiden. IVIet 
de wegeninfrastruktuur is het 
er, op de Panamericana na, 
maar pover gesteld. Wegen 
verzakken er wel eens, liggen 
vol putten en bulten, zijn 
meestel niet verlicht en onge
asfalteerd. Geld om ze te her
stellen, heeft de regering niet. 
Maar ook het binnenlands 
vliegvericeer durft al eens een 
steekje laten vallen, zoals uit 
dit verhaal blijkt. Maar ja, als Je 
maar één oud vliegtuig hebt, is 
de overmacht nooit ver weg. 

vluchten voor die dag en het ganse Paas
weekend waren cancellados. Ja, daar zit je 
dan. Waarschijnlijk was de enige SAN-vlieg-
tuigtechnieker voor het enige SAN-vliegtuig 
voor de Paasdagen een weekendje naar zee. 

De aspirant-passagiers repten zich naar 
de balie. Daar werd de bagage in ijltempo 
terugbezorgd. Een groepje Duitsers stond te 
dringen en lawaai te maken. Hun pogingen 
om een lokale schone voorbij te steken 
werden door een luchthavenbediende vak
kundig verijdeld. Waarom vind ik Duitsers 
met vakantie toch zo onsympatiek? De be
diende legt met een spijtig gezicht uit dat het 
vliegbiljet alleen terugbetaald kan worden op 
het hoofdkantoor in Quito. Hoe je dan wel in 
Quito moest geraken, ja die zin begon met no 
sé (ik weet niet...). Hotelkosten betalen, daar
toe was SAN ook al niet bereid. Neen, spijtig, 
SAN deed niets. 
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Een Canjarls-vrouw in Ingapirca. De 
Inka had verschillende jaren nodig 
om de Canjaris te onderwerpen. 

KLOTELAND 
Intussen speelden zich hartverscheurende 

taferelen af. Twee Amerikaanse vrouwen 
stonden elkaar de tranen in de ogen de huid 
vol te schelden. Zoals kon voorspeld worden 
kreeg even later ook het luchthavenperso
neel een bloemlezing Amerikaanse scheld
woorden over de nek. Een van de twee 
bezwoer hen dat ze nooit van haar leven nog 
één voet zou zetten in dat verrotte kloteland. 
De Ecuadonanen heten de scheldtirade met 
een fijne glimlach over zich heen waaien. 
Pas toen stelde de vrouw twee naar Ameri
kaanse maatstaven intelligente vragen: 
Where is the manager? (,,Waar is de 
baas?") en Why doesn't anybody here spe
ak English? (,,Waarom spreekt er hier nie
mand Engels?"). Op beide vragen bleven de 
Ecuadorianen het antwoord schuldig. Omdat 
er niemand Engels sprak. Er zat voor de twee 
ruziënde vrouwen mets anders op dan weg 
te lopen. Misschien sprak er in Cuenca wel 
iemand een mondje Engels. 

Enkele Spaanssprekende gidsen namen 
nu het heft in handen. Ze waren verantwoor-
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ECUADOR 

De ruïnes van Ingapirca zijn de meest indrukwekkende Inka-overblijfselen die 
totnogtoe in Ecuador gevonden zijn. 

delijk voor twee groepen, één van verschil
lende nationaliteiten, en één groep Costari-
kanen. Ze gingen op zoek naar bussen om 
de 480 kilometer lange weg door de bergen 
naar Quito af te leggen. De behulpzame 
gidsen boden ons aan om mee te rijden. Dat 
aanbod kwam als geroepen. 

Het kon nog wel een tijdje duren vooraleer 
de bussen zouden arriveren, dus besloten 
we in afwachting van de acht uur lange rit 
een stukje te gaan eten. In het luchthaven-
restaurant hadden ook de groepsreizigers 
zich reeds neergevleid. Tot onze verrassing 
kon eten niet meer; de hier wel aanwezige 
manager verontschuldigde zich, maar de 
gi'oep gringo's had al het eten dat voorhan
den was al besteld. Er was alleen nog wat 
cake en een paar flesjes spuitwater. Daar 
mochten we er geen van meenemen, want 
dan was de manager het leeggoed kwijt. 
Gelukkig kon een buiten de luchthaven ge
kochte croque monsieur de honger wat stil
len. 

Eindelijk arriveerden de bussen. De inter
nationale groep bezette er één volledig, de 
andere bus werd voor de helft met Costarika-
nen gevuld. Toen kwam de onaangename 
verrassing: de Costarikanen wilden niemand 
vreemd aan de groep op hun bus. Van een 
sterk staaltje racisme gesproken zeg! De 
gidsen zaten met de zaak zeer ven/eeld. 
Maar niets aan te doen, de Costarikanen 
hielden voet bij stuk. Een van de gidsen bood 
ons haar diensten aan om samen in Cuenca 
een alternatief op te snorren. Ze had nog een 
vriend met een minibusje waar wel wat mee 
kon geregeld worden. Alleen, daar had het 
lieve meisje niet op gerekend, de jongen was 
zonet voor het Paasweekend naar zee ver
trokken... Dus zat er niets anders op dan 
taxi's te zoeken die bereid waren een ritje te 
maken van 960 km, heen en weer naar 
Quito. 

ZONDIG PLEZIER 
Veel taxichauffeurs reden er in Cuenca 

niet rond. Goede Vrijdag is er een feestdag, 
alle winkels zijn gesloten en iedereen zit de 
helft van de dag in de kerk. Even dachten we 
dat het een hopeloze opdracht zou worden. 
Toen vonden we er toch één gek genoeg, 
voor de schappelijke prijs van 60.000 sucres 
(3.000 frank). Binnen het half uur had hij een 
kollega opgetrommeld. Nadat onze bereid
willige chauffeurs eerst afscheid genomen 
hadden van vrouw en kinderen, vatten we de 
lange rit aan. Het was 4 uur in de namiddag. 

Aan de evenaar is het rond halfzeven al 
donker. Gelukkig waren onze taxi's uitgerust 
met achter- en voorlichten. Dat is niet zo 
vanzelfsprekend. En een groot geluk: de 
wolken hingen laag in de bergen, zodat we 
een heel stuk in een dichte mist aflegden. De 
wegen in Ecuador zijn niet verlicht. Af en toe 
ligt er een rotsblok op de weg, of hotsen we 
door een verraderlijke put. Haarspeldboch
ten rijgen zich aaneen. De auto's zijn niet 
uitgerust met mistlichten, zodat voorliggers 
plots voor je opdoemen. Tot overmaat van 
ramp begon het te regenen. Maar wat een 
inwendig, bijna zondig plezier toen we hal
verwege twee puffende bussen voorbijsta
ken! 

Om 12 u. 's nachts bereikten we uitgeput 
van het koffiedikkijken Quito. Er volgde nog 
een half uur zoeken naar het hotel, want 
taxichauffeurs uit Cuenca kennen het stads
plan van Quito niet uit het hoofd. En op straat 
was geen kat meer te zien. Alleen in Hotel 
Colon, de sjiekste kamerverhuurplaats van 
de stad, brandde er nog licht in de bar. Een 
niet te versmaden kans om enkele biertjes 
achterover te slaan. Ergerlijke herkenning: 
in een hoekje van de bar zat het groepje 
Duitsers weer luidruchtig te doen. Hoe waren 
zij hier in godsnaam zo snel geraakt? 

Die Goede Vrijdag 13 april 1990 was voor 
de reizigers van SAN-vlucht 825 naar Quito 
een echte ongeluksdag, 's Anderendaags, 
bij de tussenlanding in Caracas (Venezuela) 
vertellen we ons wedervaren aan enkele 
medepassagiers. Iemand vraagt ons of we 
dat berichtje in de krant niet gelezen hebben 
over die bus. De avond voordien was een bus 
van Cuenca naar Quito ergens in de bergen 
een ravijn ingereden. Van de 28 passagiers 
lieten er 12 het leven. Ik zit me nu nog af te 
vragen of het de Costarikanen waren. 

(Pdj) 

Vooraleer de taxichauffeurs de lange tocht naar Quito aanvatten, gingen ze 
eerst even afscheid nemen van vrouw en kinderen. De „gringo's" poseren 
intussen even voor de voertuigen. 
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ME11940: DE KEUZE VOOR 
KOLLABORATIE 

geaarzeld heeft het VNV op 
de weg van de kollaboratie-
politiek te engageren", 
schreef dr. Albert De Jon-
ghe In zijn studie over de 
strijd tussen Heinrich Hlmm-
ler en Eggert Reeder. Dat is 
Inderdaad een gerechtvaar
digde bewering als we even 

nagaan wat er op verloop van nauwelijks 
enkele weken gebeurde. 

OMMEZWAAI 
Op 14 mei 1940, vier dagen na de Duitse 

invasie, vergaderden in het parlement een 
aantal van de belangrijkse Vlaams-nationa
listische parlementsleden, nl. Staf De 
Clercq, Piet Finné, Jan Lambrechts, Gerard 
Romsee, Ernest Van Den Berghe, Hendrik 
Ellas, Hendrik Borginon en Edmond Van 
Dieren. Op uitzondering van Reimond Tolle-
naere, die was opgepakt, en Jeroom Leuri-
dan, wiens vrouw zou bevallen, was de 
voltallige VNV-top aanwezig. Blijkbaar werd 
de toestand diepgaand besproken, zodat de 
houding van de partij kon bepaald worden. 
Na afloop luidde het parool; „Geen tweede 
aktivisme". 

Nauwelijks drie weken later bood Staf De 
Clercq, ditmaal in aanwezigheid van Jeroom 
Leuridan tijdens een onderhoud met Militar-
verwaltungschefE. Reeder en Militarbefehls-
haber Alexander Von Falkenhausen zijn be
weging ,,volledig ter beschikking met raad 
en daad". Het is dus duidelijk dat zich in die 
tussenperiode een ommezwaai van 180 gra
den voltrokken had. 

Wat was er intussen gebeurd? Op 10 mei 
1940, de dag zelf van de inval, waren een 
aantal personen opgepakt. Onder hen onder
meer Staf De Clercq, die snel weer vrijkwam, 
August' Borms, Ward Hermans, Joris Van 
Severen en vele anderen. 

Ten tijde van de vergadering van de VNV-
parlementairen was men hiervan uiteraard 
op de hoogte. Blijkbaar heeft dit de beslis
sing om niet met de Duitsers mee te werken 
niet beïnvloed. Wel bleken de wegvoeringen 
in de zomer van 1940 belangrijk om de bazis 
te mobiliseren voor kollaboratie. 

Op 28 mei 1940 kapituleerde koning Leo
pold III voor de Duitse overmacht, iets wat op 
14 mei niet te voorzien was. Wellicht hoopte 
men op dat ogenblik op een stabilisering van 

het front, met een stuk onbezet België, zoals 
In 1914. De kapitulatie kreëerde echter een 
nieuwe, onvoorziene situatie, waarop vol
gens sommigen (Staf De Clercq?) blijkbaar 
anders diende gereageerd. 

GEHEIME POLITIEK 
In het geheel van de gebeurtenissen, en In 

de beslissingen die toen werden genomen, 
speelde de VNV-lelder een sleutelrol, aldus 
Bruno De Wever. Zijn verantwoordelijkheid 
mag dus niet onderschat worden. 

Reeds van voor de Tweede Wereldoorlog 
stond Staf De Clercq in kontakt met een 

Een halve eeuw na 10 mei 
wordt op grote schaal het begin 
van WO II herdacht. Ook ons 
weekblad zal dit in de komende 
weken doen. In een eerste arti
kel wordt gepeild naar het 
ogenblik waarop voor het eerst 
aan kollaboratie werd ge
dacht... 
Voor Jan-met-de-pet beteken
de mei 1940 zoveel als Duitse 
vliegtuigen, oprukkende legers 
en radeloze vluchtelingen. 
Toch vielen er beslissingen die 
de volgende vier jaren (en dik
wijls nog langer!) van tiendui
zenden bepaalden. Het 
Vlaams-nationalisme maakte 
een politieke keuze met ver
strekkende gevolgen. 

aantal Duitse personen en instanties. Hij 
voerde dus een peroonlijke en geheime poli
tiek t.o.v. het Rijk. Hij deelde hiervan slechts 
nu en dan iets mee aan zijn medewerkers (H. 
Elias, E. Van Den Berghe), en het is dan nog 
de vraag in welke mate hij zijn uitlatingen niet 
bijkleurde. Zo was het hen onmogelijke de 
draagwijdte ervan te beseffen, wat wel tot 
uiting komt in de historische werken van H. 
Elias. Ook de Nederlandse historikus A.W. 
Willemsen schijnt hiermee geen rekening te 
houden. Feit Is dat S. De Clercq reeds voor 
de oorlog kontakten onderhield met de Ab-
wehr, de Duitse spionagediensten. Zijn mo
tieven hiertoe lagen in het vooruitzicht op 
een nieuw Europees konflikt, waarbij Duits-

Alexander Von Falkenhausen aan wie 
De Clercq „raad en daad" aanbood. 

land en België zouden betrokken worden. Hij 
beschouwde Duitsland als een natuurlijke 
bondgenoot van het VNV bij de vernietiging 
van België. 

Enkele dagen voor en zelfs tijdens de 
achttiendaagse veldtocht bleef S. De Clercq 
kontakt houden met Abwehr-agenten, o.w. 
Frits Scheuermann. 

In die laatste meidagen en eerste junida
gen ontstond een merkwaardige situatie. De 
Belgische bevolking stond vrij algemeen 
achter het besluit tot kapitulatie van de 
koning. De regering kon op bijzonder weinig 
simpatie rekenen. Ook kardinaal Ernest Van 
Roey steunde Leopold. Hoe zou de VNV-
leider reageren? „Meende hij dat het uur 
geslagen had, of vreesde hij dat anders het 
gras voor zijn voeten zou worden wegge-
maaid?" vraagt B. De Wever zich af. 

Bij het onderhoud met de twee Duitse 
hoge officieren en bestuurders van het be
zette gebied, E. Reeder en A. Von Falken
hausen, bood S. De Clercq zijn partij aan als 
potentiële kollaboratlekracht. Hij kreeg ech
ter geen politieke garanties voor de toekomst 
van Vlaanderen, iets waarin hij noch zijn 
opvolger trouwens ooit geslaagd zijn. En 
bovendien voerde hij aan dat het VNV door 
het oprichten en inschakelen van de Militaire 
Organisatie (MO) de Duitsers grote diensten 
had bewezen tijdens de veldtocht. Een terug
keer naar ,,België" werd hiermee afgesne
den. 
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VOETTOCHT 
NAAR ABBEVILLE 

Wellicht besefte de VNV-lelder dat de 
VNV-basIs hem zou volgen. De belangrijkste 
faktor hierin was ongetwijfeld het zeer sterke 
anti-belgicisme, waarmee het VNV reeds 
sinds zijn oprichting zeer sterk schermde. De 
stap in de kollaboratie werd dus in het geheel 
niet als verraad aanzien: voor het VNV was 
er niets te verraden, tenzij Vlaanderen en het 
Vlaamse volk. Jef Van Dingenen citeert dan 
ook de regels van een populair wijsje bij 
VNV-gezinde soldaten: „/4W/V/ste/7 willen we 
wezen, landverraders willen we zijn". 

GEEN WEG TERUG 
Op 10 november 1940 kondigde S. De 

Clercq openlijk de stap in de onvoorwaarde
lijke kollaboratie aan. Er was geen weg 
terug. 

Intussen bestonden blijkbaar ook verschil
lende opvattingen over de wijze van kollabo-
reren. De radikalen in het VNV, o.w. zonder 
twijfel de leider, opteerden voor een eksklu-
sieve VNV-kollaboratie die zover mogelijk 
ging. 

Volgens dr. De Jonghe kan moeilijk 
beweerd worden dat Staf De Clercq 
na mei '40 geaarzeld heeft voor kolla
boratie te kiezen. 

Hiermee zou men immers bereiken wat 
men in de jaren dertig had voorgespiegeld: 
het VNV grijpt de macht. De gematigden 
zouden het eerder in een kollaboratie in 
alliantie met bv. de katolieke hervormingsge
zinden zien zitten, met de bedoeling België 
om te vormen. Beide opties bleken al gauw 
een utopie. 

Frank Seberechts 

Bronnen: B. De Wever, Staf De Clercq, A. 
De Jonghe, De strijd Himmler-Reeder om 
de benoeming van een HSSPF te Brussel, 
deel 2. 

In 1977 verscheen bij Davidsfonds het 
lijvige boek Dossier Abbeville, daarin be
schreef wijlen de Brugse dr Carlos Vlae-
mynck de tragische afloop voor 78 politieke 
gevangenen die tijdens de meidagen van 
1940 vanuit de Brugse gevangenis naar 
Frankrijk werden weggesleept. Na een 
mensonterende tocht, eerst onder leiding 
van Belgische bewakers en later onder Fran
se bewakers, kwamen 21 van deze gevange
nen om het leven in een afschuwelijk bloed
bad nabij de muziekkiosk van Abbeville. 

Onder de slachtoffers bevonden zich Joris 
Van Severen en Jan Ryckoort. Volgende 
week brengt ons weekblad een portret van 
deze Dinaso-leiders. Het boek, ruim 400 
bladzijden, dat van naaldje tot draadje het 
hele lijdensverhaal vertelt maakte grote in
druk. Het diende ook als leidraad voor een 
uitzending van M. De Wilde over de bezet
ting. 

ALLEEN 
Het boek Dossier Abbeville maakte op 

Renaat Raes uit het Oostvlaamse Voorde 
zo'n indruk dat hij een manier zocht om het 
probleem van amnestie op een eigen manier 
in het daglicht te stellen. Eerder was Raes 
als zovelen naar het graf te Abbeville ge
weest, maar vijftig jaar na de dramatische 
gebeurtenissen daar wil hij het bezoek nog 
eens overdoen. Om er de nodige ruchtbaar
heid aan te geven besloot Renaat alleen en... 
te voet naar Abbeville te trekken. En nu is het 
zover: morgen zaterdag 12 mei vertrekt hij 
voor de 230 km lange tocht. 

STEENTJE BIJDRAGEN 
Wij gingen Renaat opzoeken en vroegen 

hem naar het waarom van zijn onderneming. 

R. Raes:,, Carlos Vlaemynck draagt zijn 
boek op aan alle politieke gevangenen en 
slachtoffers van oorlogsmisdaden ongeacht 
hun ras, nationaliteit of idelogische overtui
ging en om het even in welk kamp zij 
gevallen zijn. 

Daar sta ik volledig achter, temeer daar 
België het enige land is waar nog geen 
amnestie werd verleend. Ik vind dat ik mijn 
klein steentje moet bijdragen om deze 
schande in het daglicht te stellen." 

Renaat Raes beseft maar al te best dat zijn 
tocht daar niet veel zal aan veranderen maar 
door de gesprekken die hij had met de 
plaatselijke en de nationale pers heeft hij 
toch reeds bereikt dat het probleem nog 
maar eens belicht wordt. 

Renaat Raes op stap om doden van 
Abbeville te herdenken. 

R.Raes:„Persoon/;y/f beschouw ik mijn 
tocht als een bedevaart, zeg maar een bezin
ning over datgene waar ik mij reeds jaren 
voor inzet, het werk in de Volksunie. Boven
dien wil aan den lijve een beetje ondervinden 
wat die mensen vijfig jaar geleden terug 
hebben meegemaakt. Na Abbeville loop ik 
nog door naar Rouen. Je moet weten dat 26 
overlevenden van de slachtpartij de honderd 
kilometer naar Rouen te voet dienden af te 
leggen. Ik wil ook met mijn eigen ogen zien in 
welke omstandigheden zij er hebben ver
toefd." 

Gevraagd naar de voorbereiding voor de 
tocht en de lichamelijke konditie is Renaat 
Raes nogal zelfverzekerd. Reeds maanden 
loopt hij dagelijks de nodige afstanden. Re
naat ziet op geen kilometer meer of minder, 
dat mag ook niet wat na Rouen wil hij 
doormarcheren naar Lourdes. Na 1236 km 
wil Raes daar op 25 juni aankomen. 

WIJ :Hoe ziet het schema van je tocht er 
uit? 

R.Raes :„Zaferc^ag vertrek ik om 11 u. hier 
voor de deur richting Kluisbergen, da's zo'n 
30 kilometer, dan Kortrijk, leper, Boesche-
pe.Steenbeke, Bethune-Houdain en Prevent. 
De laatste trip, om en bij de 40 km, loopt tot 
Abbeville. Daar moet ik op zaterdag 19 mei 
aankomen. Net op tijd om op zondag 20 mei 
de herdenkingsplechtigheid aan het monu
ment van Van Severen bij te wonen. Ik zal er 
mij bij de Vlaamse delegatie aansluiten." 
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WIJN EN KAAS 
WIJ:Niet bang voor de eenzaamheid 

onder weg? 
R.Raes:„Dat moet meevallen, denk ik Tot 

Rouen kan ik overnachten bij familieleden of 
kennissen. Later zal het wat moeilijker wor
den, maar ik ben nogal een plantrekker, 
bovendien schrikt de eenzaamheid mij met 
af Frankrijk is een mooi land, ik ben er vaak 
geweest en tijdens mijn tocht aarzel ik met 
een omweg te maken om een katedraal, 
deze van Chartres bv ,te bezoeken Van de 
kastelen langs de Loire heb ik er drie nog met 
gezien, als alles meevalt wil die ook even 
aandoen Ik ben ook een natuurliefhebber, 
ergens moet ik kilometers door bossen, ik zal 
dus van de natuur kunnen genieten En 
tenslotte hou ik ook van goede wijn en kaas 
Ik zal mij echt met vervelen, denk ik " 

Renaat Raes werd op 8 maart 1937 gebo
ren Sport en plaatselijke politiek waren bij 
hem thuis gemeengoed Met twee van zijn 
broers deed hij in vijftiger jaren met onver
dienstelijk aan de wielrennerij De Dender
streek is altijd een vruchtbare bodem voor 
wielrenners geweest De goede lichamelijke 
konditie die Renaat er als vijftiger op nahoudt 
IS aan die periode te danken Bovendien 
houdt het werk in „den bouw" hem jong 

Zijn politieke inzet heeft Raes van zijn 
moeder die dertig jaar lang, tussen 1946 en 
1976, in Voorde gemeenteraadslid was 
Zoon Renaat nam haar inzet over en was 
provincieraadslid, zetelde in de gemeente
raad en het OCMW van Ninove waarmee het 
kleine Voorde samengevoegd werd 

Wie Renaat Raes wil aanmoedigen voor 
zijn tocht of hem bij zijn thuiskomst wil 
verwelkomen kan hem bereiken opzijn thuis
adres Ophemstraat 46 te Voorde, 
054/500493 

(m.v.l.) 

JORIS VAN SEVEREN-
HERDENKING 

Aangehouden m de namiddag van 10 mei '40 
werd Joris van Severen op 12 mei '40 in de Brugse 
gevangenis „op sekreet" gesteld om op 15 mei '40 
te worden „afgevoerd" 50 laar later herdenken 
wi) hem tijdens de Joris Van Severen-herdeking te 
Brugge op zaterdag 12 mei a s 

Om 15u Euchanstievienng m de ,,Blindekens-
kapel", Kreupelenstraat 8 Dit is een zijstraat van 
de Smedenstraat Kapel opgericht n a v de Slag op 
de Pevelenberg en een der mooiste bedehuizen 
van Brugge 

Om 16u 15 zitting m de bovenzaal van Huize 
Witteryck, Hoefijzerlaan 20 (op wandelafstand van 
de kapel) 

Financiële steun welkom op rek nr 380 
0137580-08 van ,,Joris van Severen-herdenking 
8000 Brugge" 

EEN JEUGDBOEK 
OVER DE OORLOG 

Beene Dubbelboer werd op 9 januari 1906 
in de 2e Exioermond in de Drentse veenkolo
niën geboren en overleed op 26 januari 1982 
te Westerbork In die laatste plaats was hij tot 
1958 garagehouder, pas daarna begon hij 
met het schrijven van boeken 

PRIJS VAN DE 
KINDERJURY 

Beene Dubbelboer was een uitgesproken 
verteller, die met eenvoudige middelen een 
sfeer wist op te roepen Naast enkele streek
romans, zoals Die rooie meid van staal en 
Dorp in verzet zijn het hoofdzakelijk verhalen 
voor de jeugd die hem bekendheid bezorg
den 

De onderwerpen vond hij m zijn direkte 
omgeving, vooral de wereld van de auto's en 
motoren kwam aan bod in Benzme en kren
ten, De verdwenen old-timer en Projekt 722 
Het geheim van de Volkswagen Zijn groot
ste bekendheid zal hij echter venwerven met 
zijn beide oorlogsverhalen Geheim Verzet 
(in 1964 door de kinderjury in Rotterdam 
uitgeroepen als het beste boek) en Joel en 
de veenheks, dat in 1977 werd bekroond 
door alle Nederlandse Kinderjury's Alleen 
de Griffeljury keek aan hem voorbij dat jaar 
en koos voor Kon hesi baka van Henk 
Barnard, waarschijnlijk omdat Dubbelboers 
taalgebruik hem te toegankelijk maakte voor 
het grote publiek En toegegeven, de taal is 
weinig ekspressief en de gemeenplaatsen 
zwemmen er in rond, in zo'n groten getale 
als er bijen zijn in een zomerse bloementuin 
Het zonder pretenties geschreven boek staat 
nu nog op de 90ste plaats in de Nederlandse 
jeugdboeken Top 100 aller tijden Ouist na 
Geheim Verzet i), tenwijl Henk Barnard ner
gens te bekennen is 

Achter de misleidende titel Joel en de 
veenheks schreef Beene Dubbelboer een 
verhaal over de tweede wereldoorlog Joel 
verschijnt reeds op de eerste pagina en is 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I c l R A PVBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
l y ^ 2520 EDEGEM 
^ i ^ Tel 03/457 23 89 

Joel Meier, een joodse jongen, die door een 
gelukkig toeval — en een nog betere Duitse 
soldaat — kan ontsnappen aan deportatie, 
tenwijl zijn ouders naar het kamp Westerbork 
worden gevoerd Hij gaat op de vlucht, maar 
zijn vnend Henk weet hem te vinden Diens 
vader is in het verzet en deze zal Joel aan 
een onderduikadres helpen Daar wordt hij 
echter verraden door een klasgenoot, waar
mee hij vroeger eens ruzie had Opnieuw op 
de vlucht belandt hij in de bossen van de 
veenstreek, in een onderkomen van het 
verzet Wanneer de verzetslui de Duitse 
strop om hun hals voelen, vergeten ze Joel te 
bevoorraden en hij zal m het barre winter
weer op zoek gaan naar eten Ziek en 
uitgemergeld belandt hij bij de veenheks, die 
zo wordt genoemd omdat ze lelijk is Ze is 
gehuwd met een Duitser, die in de laatste 
dagen van de oorlog wordt opgeroepen om 
te sneuvelen voor de Fuhrer Als de man 
sterft IS de veenheks ziek van ellende en Joel 
besluit zijn leven te wagen en gaat naar het 
dorp om hulp te halen Daar blijkt echter dat 
Nederland reeds een week voordien werd 
bevrijd 

INGETOGEN 
Beene Dubbelboer beschrijft met grote 

ingetogenheid de oorlog en maakt nergens 
misbruik om nog eens na te trappen Hij 
vertelt veel, maar lijkt nog meer te verzwij
gen Er ontstaat een goed beeld van de 
oorlog en van wat het betekent om vogelvrij 
en opgejaagd te zijn En zijn schildenng van 
wat angst is, is enig in de Nederlandse 
letteren 

De Duitse vertaling kreeg in 1983 de Preis 
der Leseraten, een door het ZDF ingestelde 
prijs, die door een kinderjury wordt toege
kend (Vanaf 11 jaar) 

(N.L) 

— Joel en de veenheks. Beene Dubbelboer. 
Uitg. Facet, Antwerpen, 1990. 191 biz. Paper
back (genaaid). 495 fr. 

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 
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VLAMINGEN OP 
MARTELAARSPLEIN 

N
u bijna acht jaar geleden, in juli 
1982, besloot de Vlaamse Exe
cutieve haar ministeriële kabi
netten te huisvesten in de mo
numentale gebouwen gelegen 
rond het Martelaarsplein. Tot 
nog toe is het bij een vrome 
wens gebleven en liggen de ge
bouwen er meer dan troosteloos 
bij. Erger nog, tijdens de voor
bije winterstormen, voelde de 

Brusselse politie zich verplicht om nadaraf-
sluitingen te plaatsen rond het Noordgebouw 
om toevallige voorbijgangers te beschermen 
tegen mogelijk vallende brokstenen. De ja
renlange leegstand heeft de gebouwen 
zwaar aangevreten. Op een naambord heeft 
een kunstbewust iemand de naam Marte
laarsplein zelfs veranderd in „Gemarteld 
Plein". 

Oorspronkelijk was er sprake van het Sint-
Michielsplein, naam die het in 1775 kreeg. 
Het plein werd omgeven met huizen in klassi-
cistische stijl zoals het Koningsplein. Fisco, 
een geboren Leuvenaar ontwierp voor het 
plein één gevel die over de ganse wand 
loopt, zodat een uniform geheel ontstond in 
de geest van de koningspleinen in Frankrijk. 
In oktober 1830 werd de naam omgedoopt in 
Martelaarsplein. 

PROTOKOL 
Na de intentieverklaring van 1982 werd de 

Regie der Gebouwen gelast met het opstel
len van een studie. In 1985 werd een protokol 
tussen Openbare Werken en de voorzitter 
van de Vlaamse Executieve afgesloten met 
het oog op de restauratie van het Noord- en 
Zuidgebouw. Immers, deze twee kopgebou
wen werden vanaf 1968 sistematisch door de 
nationale overheid verworven ten behoeve 
van het Ministerie van Nederlandse Kuituur. 

Het protokol kwam hierop neer: De Regie 
der Gebouwen neemt de gesloten ruwbouw 
voor haar rekening tenwijl de Vlaamse ge
meenschap de binnenafwerking bekostigt. 
Onder deze formule zou de staat mede
eigenaar worden. Aan dit protokol is echter 
tot op heden geen gevolg gegeven. 

De Regie ondertekende wel enkele studie-
kontrakten. Er werden zelfs voor het Noord
gebouw verscheidene bouwaanvragen inge
diend, een laatste zelfs nog in april 1989. 
Van dan af loopt het duidelijk verkeerd. De 
Regie, in haar rol van adviesbureau voor de 
Vlaamse Executieve, onderhandelt meer

maals met de hoofdstedelijke autoriteiten en 
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 
de uiteindelijke funktie van de gebouwen 
bestemd voor de huisvesting van de Vlaam
se ministeriële kabinetten. 

Zonder formele goedkeuring van de 
Vlaamse Executieve verklaart in 1988 de 
toenmalige Minister van Openbare Werken 
Paula D'Hondt zich akkoord met een voorgi 
stelde nieuwe bestemming van de gebouwen 
op het Martelaarsplein: kantoorfunktie voor 
het Noordgebouw, onthaal- en woonfunktie 
voor het Zuidgebouw. De langste zijden van 
het plein zijn bestemd voor woonfunktie. 
Daarom blijven privé-initiatiefnemers niet bij 
de pakken zitten. 

Hierdoor neemt de probleemstelling voor 
het Noord- en Zuidgebouw steeds ingewik
kelder vormen aan. 

Minister Johan Sauwens 
bracitt een weriibezoek aan het 
Martetaarsplein in hai1]e Brus-
sei. Om de Vlaamse aanwezig-
iield in Brussel te bevestigen 
wil de minister de kabinetten 
van de Vlaamse Executieve 
huisvesten rond dit plein. Hij 
wil hiervoor de renovatie van 
het Noordgebouw onmiddellijk 
starten. Het Zuidgebouw dient 
nog verworven want het is nop 
steeds eigendom van de Belgi
sche staat. 

EVOLUTIE 
Gemeenschapsminister Sauwens vindt nu 

dat de Vlaamse Executieve zich opnieuw 
moet beraden over haar standpunten van 
acht jaar geleden. De situatie is drastisch 
gewijzigd. Van negen gemeenschapsminis
ters is men overgegaan naar elf en wie kan 
bepalen hoeveel ministers zullen deel uitma
ken van een volgende regering. In 1989 werd 
reeds het overgrote deel van het Noordge
bouw overgedragen aan de Vlaamse Ge
meenschap. De vera/erving van het Zuidge
bouw is mogelijk mits toepassing van een 
biezondere wet. Blijft dan nog de stedebouw-
kundige situatie. De stad Brussel maakte 
een BPA voor het Martelaarsplein en zijn 

Minister Sauwens wil werk maken 
van de restauratie van de gebouwen 
aan het Martelaarsplein. Het plein, 
aangelegd in de 18de eeuw, ligt er 
„gemarteld" bij. De minister wil het 
Noord- en Zuidgebouw zo vlug moge
lijk restaureren om er ministeriële 
kabinetten in onder te brengen. 

(foto P. Van den Abeele) 

onmiddellijke omgeving. Minister Sauwens 
hoopt dat bijsturingen mogelijk blijven. 

Minister Sauwens is zeker niet van plan af 
te zien van de huisvesting van de kabinetten 
op het Martelaarsplein. Hij wil onder geen 
enkel beding deze plannen loslaten. Ook 
leeft bij hem de bekommernis deze stads
kern leefbaar te houden. Daarom denkt hij er 
niet aan rond dit plein alleen kantoorfunkties 
te voorzien. De leefbaarheid van Brussel, 
tevens hoofdstad van Vlaanderen, heeft im
mers te maken met een opgebouwd even
wicht van bewoning, kommercieel-publieke 
funkties en kantoorfunkties. 

Daarom ook heeft hij opdracht gegeven 
het dossier van het Noordgebouw met spoed 
te behandelen. Hier zou de hoofdzetel van 
de Vlaamse Executieve ondergebracht wor
den, meer bepaald de voorzitter en de kanse
larij. Gelijktijdig wil hij de besprekingen met 
het Hoofdstedelijk Gewest aangaande de 
bestemmingen van het Zuidgebouw verder
zetten. Op 15 mei praat minister Sauwens 
hierover met de voorzitter Charles Picqué. 
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MONUMENTEN 

SINT-TRUIDENS „ZIEL" 
WORDT GERESTAUREERD 

De stad Sint-Truiden danl<t voor velen haar 
ontstaan aan de heilige Trudo, een telg uit 
een adelijl< Frankisch geslacht, die in de 
bisschopsstad Metz tot priester gewijd werd 
en na zijn terugkeer, omstreeks 650, op de 
grond van zijn voorouders een kerk bouwde.. 
De kerk was een bedeoord met een ontwik
kelde vorm, en het ging dus om een bestaan
de kerstening te konsolideren. Hieruit mag 
afgeleid worden dat Sint-Truiden als neder
zetting of woonkern, reeds eerder bestond. 

DE ST.-TRUDO-ABDIJ~ 
In de 8ste eeuw al werd de oorspronkelijke 

kerk uitgebouwd tot een bedevaartskerk 
naar het graf van de h. Trudo. Maar Hagar de 
Verschrikkelijke en de zijnen deden hun 
werk grondig. De Benediktijnen namen de 
resten over en bouwden er een burchtkloos-
ler, dat in de 10de en 11de eeuw uitgroeide 
tot een machtig centrum van kultus en kui
tuur... met rijksaspiraties, waarbij de abt 
rijksonmiddellijkheid genoot, d.w.z. dat hij 
uitsluitend de keizer als voogd voor de we
reldlijke macht erkende en de paus voor de 
kerkelijke. In de baroktijd werd een vorstelij
ke dependace gebouwd met een staatssier-
lijke poortvleugel, een erehof, een biblioteek 
en een abtsverblijf opgevat als een keizerlij
ke residentie met voor het geheel een luister
rijk interieur... 

Maar de overmoedige abdij werd ernstig 
geteisterd door vervolging en verdrukking 
(1789-1830). Veel van het onroerend bezit 
ging verloren, de installatie van een Groot-
Seminarie bood meer oog voor koele funktio-
naliteit dan voor architekturaal en kunsthisto
risch respekt... al vallen de toch wat schrale 
abdijtoren, de neo-classicistische akademie-
zaal (1815) nog best mee, vooral de nu 
vervallen portiek-ruïne, het 18de eeuwse 
poortgebouw en de middeleeuwse kripte, 
waar nu belangrijk archeologisch opgraaf-
werk verricht wordt. Al bij al blijft de St.-
Trudo-Abdij een merkwaardige site waar nog 
veel te doen valt en dat ook verdient. Zeker 
na de dramatische brand van 1985 die de 
site een desolaat en irreëel karakter heeft 
gegeven, waardoor een modern (?) nuttig
heidskarakter en de autentieke spirituele en 
kunstzinnige inhoudelijkheid elkaar met 
meer vinden. 

DE RESTAURATIE-
WERKEN 

Zij vormen een lang dossier, waar nu toch 
schot in schijnt te komen. Het Fonds voor het 
Bouwkundig Erfgoed van de Koning Boude-

-n' 
W W M riiiiiiriiiHiwHmii«iiiwii:.B«Er i ' i / 4̂ -̂.«_. „. 

De gehavende toren en de portiekpoort van de St.-Trudo-Abdij. 
(foto toerischtlsche dienst Sint-Truiden) 

wijnstichting, de Stad Sint-Truiden, de Pro
vincie Limburg en Pligas-lntercom hebben 
de handen in elkaar geslagen om deze, met 
steun van de Nationale Loterij, ook metter
daad uit de mouwen te steken... al is men bij 
de Truidense toeristische dienst met meteen 
entoesiast over de ,,fazegewijze" aanpak, 
die dan nog enkel geldt voor de gedeelten 
die beheerd worden door de Stad zelf. 

Maar geen nood... u mag meehelpen als 
sponsor door tenminste 300 frank te storten 

op het rekeningnummer van de Koning Bou-
dewijnstichting: 000-0000004-04, met de 
vermelding: gift projekt St.-Trudo-Abdij. En 
uw weet natuurlijk dat giften van 1.000 frank 
af met een desbetreffend fiskaal attest af
trekbaar zijn an uw inkomstenbelasting. Dat 
IS fijn meegenomen, maar u ontvangt als 
dank bovendien ook een CD met uiteraard 
ontroerende Limburgs-vokale ontboezemin
gen van Jo Erens. 

(N.V.B.) 
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IMQlMinESSim! 

WERELDTENTOONSTELLING 
De Wereldtentoonstelling lijkt wel een ver

geten begrip te worden, ergens veraf gele
gen in het drul<ke landschap van ons geheu
gen. Men dient reeds een respektabele leef
tijd te bezitten om het verschijnsel nog in 
eigen land beleefd te hebben: in 1958 kon 
het voor het laatst. België mocht terzake 
overigens niet klagen: van de 36 tentoonstel
lingen die tussen 1851 en 1958 plaatsgrepen 
had dat land er 9 kunnen organiseren. 

De steden die wereldtentoonstellingen or
ganiseerden werden er landschappelijk 
meestal niet slechter van. En daarenboven 
lieten de tentoonstellingen er vaak een stuk 
patrimonium na dat uitgroeide tot een we
reldwijd bekend simbool en herkennings
punt: de Eiffeltoren in Parijs, het Atomium op 
de Heyzel, gepland voor de duurtijd van tien 
jaar doch tijdeloos geworden in de aanblik 
van de hoofdstad. 

Historisch beschouwd zijn de wereldten
toonstellingen de produkten van het ekono-
misch optimisme van de geïndustrialiseerde 
wereld. Dit optimisme ontleent zijn eerste 
filosofische grondslagen aan de Franse 
graaf Claude-Henry De Rouvroy De Saint-
Simon. Zijn materiële slagkracht dankt het 
aan de industriële revoluties, die in golven 
van welvaart en euforie onze moderne tijd 
overspoelden. In de reusachtige tentoonstel
lingsparken komen de geïndustrialiseerde 
staten hun opwachting maken om hun visie 
op en hun bijdrage tot dat optimisme te 
demonstreren in prestigieuse en vaak ge-
waagd-vernieuwende bouwwerken. 

Die bouwwerken worden traditioneel ,,pa
viljoenen" genoemd, een naamgeving die de 
herinnering oproept aan het negentiende-
eeuwse eksotisme omtrent de koloniale we
reld, een hang die ook de dierentuinen deed 
ontstaan. Die koloniale wereld vormde des
tijds natuurlijk een wezenlijk aandeel in het 
optimisme van het geïndustrialiseerde Wes
ten, ofschoon wij doorheen onze moderne 
bril vaak afschuw in plaats van optimisme 
ontdekken in dit spektakel. Zo nam de Onaf
hankelijke Kongostaat onder de leiding van 
kommissaris-generaal Léon De Bethune 
deel aan de wereldtentoonstellingen van 
1894 en 1897, respektievelijk in Antwerpen 
en in Brussel. De zwarten die daar een 
„negerdorp" moesten bevolken gingen zo 
talrijk aan hun taak ten onder dat zelfs een 
katolieke aalmoezenier diende aangesteld 
om hen nog tijdig te kunnen kerstenen en 
hen aan de klauwen van Lucifer en Belzebub 
te kunnen onttrekken. 

Om geheel andere redenen heeft ook de 
Vlaamse Beweging zo haar eigen bedenkin
gen bij de geschiedenis van de Belgische 
wereldtentoonstellingen. In 1913 moesten de 
Vlamingen het in Gent stellen zonder tekst 

en uitleg in de eigen taal. En ook tijdens de 
kille zomerdagen van 1958 op de Heyzel in 
Brussel was er reden tot diepe frustratie. 

Maar toen was er wel een Vlaamse Dag. 
En herrie tussen de paviljoenen. 

Frans-Jos Verdoodt 

ADVERTENTIE Deze week 
in Knack Magazine 

... en toen was het oorlog 

Op 10 mei is het precies een halve eeuw geleden dat het Duitse leger België, 
Nederland en Luxemburg aanviel. Daarmee begon het grootste Belgische 

leger dat ooit op de been is gebracht aan een roemloze veldtocht. Het 
verhaal van een nederlaag. 

Sacharov en de bom 
Zes maanden voor hij eind vorig jaar 
plotseling stierf, legde kernfysicus en 
vredesaktivist Andrei Sacharov de 
laatste hand aan zijn autobiografie. 
Knack publiceert daar drie weken lang 
uit, en heeft aandacht voor Sacharov 
de wetenschapper. Sacharov en de 
bom. 

Tsjernobyl 
Vier jaar geleden ontplofte de kern-
reaktor van Tsjernobyl. Hoe groot die 
ramp was, wordt nu nog elke dag dui
delijk. Dat geeft nu ook de Sovjetu
nie toe. De stralende toekomst van 
Tsjernobyl. 

Zwartrijders 
Er is toch één type passagier dat de 
trein, tram en metro meer en meer 
waardeert: de zwartrijder. Toch is het 
openbaar vervoer hem liever kwijt dan 
rijk. De vliegende brigade van de 
NMBS, deze week in Knack. 

En meer... 
• Kuituur: De blijde intrede van Ja
mes Ensor in Parijs • Portret: Benoït 
de Bonvoisin, een baron trok ten strij
de • Atletiek: Sebastian Coe over do
ping, geld en politiek. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 39 
HORIZONTAAL 

2. Hij prijst het groen (5) 
4. O, wat laag-bij-de-gronds! (8) 
6. Een ander mag er niets van te weten 

l<omen, anders zou 't wel van voren zijn 
(10) 

9. Wat blaffers betreft, bevindt die man 
zich op een heuvel (12) 

11. Bedaard (13) 
15. Een hele stapel kommen (3) 
16. Men is er in de Bondsrepubliek niet in 

geslaagd deze beide plekken binnen 24 
uur klaar te krijgen, met welke van de 
twee men ook begon (4,2,6). 

VERTIKAAL 

1. 't Is niet in de buurt, maar 't brengt toch 
geld in 't laatje (9) 

2. Die stad kunnen ze gemakkelijk afslui
ten (4) 

3. Of 't nu een beweging is, een kermis, 
een konijneras, zelfs de Ardennen, 't is 
allemaal van ons (6) 

5. Zulke militairen oefenen in de mijnen (9) 
7. Op die kledingstukken mag je gerust 

morsen (8) 
8. De vechtpartij aan de kust is voortijdig 

afgelopen (6) 
10. Volkeren die zich bezig houden met 

laden en lossen (6) 
12. Verdwenen Hollands eilandje, maar de 

vissers zijn er gebleven (3) 
13. Ook andersom blijft het plezierig (3) 
14. Dit woord kon iemand niet uitspreken, zo 

vermoeid was hij (3) 

OPLOSSING OPGAVE 38 
Horizontaal: 1. bron; 4. wind zaaien; 
6. zwierende; 8. roken; 10. nieuwer; 
12. spie; 14. abonnee; 15. pannekoek; 
17. gevoelsargument; 19. naaldenko
ker. 

Vertikaal: 1. blazer; 2. olie; 3. sneeuw; 
4. wiegende zeeën; 5. zwanesnavel; 7. 
knie; 9. kind; 11. rakker; 13. papegaai; 
16. stuurs; 18. Amor. 

WINNAAR 
OPGAVE 37 

Jan De Zaeger staat uw brievenbus wel op 
de goeie hoogte? Is ze wel voldoende groot? 
Anders zou het wel eens kunnen dat de 
postbode binnenkort de Ranstsesteenweg 
70 A te 2253 Emblem voorbijgaat! 

SATERDAG 
Gorble moet kiezen: 
Kop of Let? 

Roze dag In Antwerpen: 
homo's stonden hun mannetje! 

Roze dag in Antwerpen 
trok homogeen publiek aan. 

PVV milieubewust, 
ze houden van bluegrass. 

Nasjionale Partij (Z.A.) heeft 
problemen van Bothanische aard. 

Geen sex voor Italiaanse voet
ballers: 
overspel staat buitenspel. 

Italiaanse voetballers hebben 
enkel oog voor ballen. 

Voor Italiaanse voetballers 
telt alleen het arbitterfluitje! 

Vervuilde ijskap kalft af 
Zuidpo.. 

„Schilders kunnen altijd 
zeggen dat hun schilderij 
slecht belicht is." 

Jules Renard 
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ADVERTENTIE 

CITEC: KLAAR VOOR EUROPA'92 
Zopas werd de firma CITEC boven de doop

vont gehouden. CITEC is een gemeenschap
pelijk initiatief van de Kempense Steenkolen
mijnen en Groep Swartenbroeckx. CITEC 
streeft naar de uitbouw van een bureau dat de 
Europese uitdaging van de jaren '90 met suk-
ses aankan. Een gedeelte van de aktiviteiten 
van Groep Swartenbroeckx werd onderge
bracht in deze afzonderli)ke en op groei gerich
te studiegroep. 

Kreativiteit, Innovatie en Technologie zijn de 
sleutelwoorden in dit studiebureau voor Engi
neering en Consultancy. 

CITEC bestaat uit een algemeen manage
ment met als direkteur Raymond Wouters, en 
vijf operationele afdelingen met elk maksimaal 
15 medewerkers. De meer dan 50 medewer
kers vormen een multidisciplinaire groep die 
ervaring en vakkennis aanvult met het gebruik 
van geavanceerde technologische hulpmidde
len. 

VIJF AFDELINGEN 

Projekt management is voor grotere projek-
ten een noodzaak geworden. Om aan deze 
behoefte op een aangepaste wijze te voldoen 
worden volgende aktiviteiten uitgevoerd; de 
koördinatie en leiding van studie- en bouwpro-
jekten, planning, budgetkontrole, financiële 
planning, adviesverlening, uitvoerbaarheids-
studies en haalbaarheidsstudies van projekten. 

De projekt managers hebben allen hun spo
ren verdiend in bepaalde specifieke domeinen. 
Bovendien hebben zij een brede ervaring ont
wikkeld in het integreren van de meest ver
scheidene disciplines tot een totaalprojekt. 
Deze ervaring, samen met de inbreng van de 
gepaste hulpmiddelen geeft de garantie dat de 
projekten op de ideale wijze worden voorbereid 
en uitgevoerd 

De afdeling Industriële Architectuur heeft 
dan weer een koördinerende en uitvoerende 
rol. Voor industriële gebouwen worden de dos
siers zelfstandig opgesteld; voor administratie
ve gebouwen verzekert deze afdeling de koör
dinatie tussen de architect en de rest van hel 
studieteam. Studies werden gemaakt in op
dracht van Sabca, Vdvo St.Truiden, Metallur
gie Hoboken... 

De afdeling Strukturen heeft zich met een 
ervaring van 45 jaar gespecialiseerd op het 
gebied van stabiliteitsberekeningen en imple
mentatie van bouwsistemen. De aktiviteiten 

Bij Citec worden de meest geavanceerde technologische 
hulpmiddelen ingeschakeld. (eigen foto) 

omvatten: funderingstechnieken, staal-, beton
en houtkonstrukties, prefabbouwsistemen, res
tauratietechnieken. Jonge realisaties zijn struk
turen bij Ford Genk, bij Tessenderio Chemie, 
bij Dupont de Nemours Mechelen... 

De afdeling Technische Uitrustingen houdt 
zich bezig met de uitrusting van gebouwen: 
ventilatie, verwarming, brandpreventie, sanitai
re installaties, telefonie-netwerken. Zo werd 
gewerkt voor Omob, Royal Beige, Alken Kro
nenburg. 

De afdeling Ruimtelijke Planning is aktief in 
de verkeersplanning, de landschaps- en milieu
planning, toeristische en rekreatieve planning. 
In deze sektor wordt meegewerkt aan het ERC-
projekt, de herbestemming van de mijngebie-

CiÏEC 
CREATIVITY INNOVATION TECHNOLOGY 

den, vele verkeersstudies, milieu-effectrappor
ten, de Retopstudie over toerisme en rekreatie 
in Limburg... 

EVOLUTIE 

CITEC is ook aanwezig in de zopas opgerich
te milieugroep Impact. Deze groep biedt dien
sten aan op het vlak van milieumetingen, 
milieu-onderzoek, milieusanering en milieu
planning. Impact richt zich zowel tot de privé-
sektor als tot de openbare besturen. 

Impact wil het milieu-onderzoek koördineren 
en de verschillende onderdelen beter op elkaar 
afstemmen. Op die wijze kunnen op de meest 
efficiënte wijze integrale milieustudies of -ad
viezen uitgevoerd en geformuleerd worden. 

Het kontaktadres van Impact bevindt zich 
aan de Havermarkt 22, 3500 Hasselt, tel 011-
22.14.66. 

Ook wordt geparticipeerd en samengewerkt 
met Digidab. Dit is een studie- en adviesbu
reau voor digitale geografische databanken. 
Deze databanken vinden hun gebruikstoepas-
sing vooral bij de gemeenten, de nutsbedrijven 
en ook private ondernemingen. 

CITEC volgt de evolutie van de technologie 
op de voet. De vakkennis, aangevuld met het 
gebruik van geavanceerde technologische 
hulpmiddelen zorgen samen voor een gerichte 
dienstverlening aan het kliënteel. 

CITEC is gevestigd aan de Havermarkt 22 
in 3500 Hasselt. Tel. 011-22.14.66. 
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HET LEED VAN 
SK BEVEREN 

Het SK Beveren uit betere tijden. Deze ploeg zorgde in 1979 voor de 
l<ampioenstitel. Voor de Europese belter werd daarna ook nog Inter IMilaan 
uitgeschakeld. Lang vervlogen glorie! (toto F. uariën) 

M
ET SK Beveren ligt dat an
ders. Het staat zo goed als 
vast dat de trots van het 
Waasland volgend seizoen 
in tweede klasse zal voetbal
len. Zes jaar geleden vierde 
de klub van de Freethiel nog 
uitbundig feest. Zij was voor 
de tweede maal landskam
pioen geworden. Klein 
Duimpje had andermaal de 

reuzen verslagen. Het verloor in de tweede 
ronde van de Uefacup met de strafschoppen 
van Vitoria Guimaraes. In de eerste ronde 
had het Bohemians Praag — toch niet de 
eerste de beste — uitgeschakeld. 

AFAKELING 
Maar nu dus de tweede klasse. Die grijze 

verzameling van klubs die in meestal veel te 
grote stadions hijgerig verlangen naar een 
betere toekomst. Die tweede klasse, het 
vagevuur dat voor weinigen de wachtkamer 
van de hemel en voor velen het voorgebergte 
van de hel blijkt te zijn. 

Zelf hebben we met Beveren altijd een 
bevoorrechte relatie onderhouden. De klub 
ligt ons nauw aan het hart omdat we haar 
opgang in eenvoud, hartelijkheid en geest
drift van nabij mochten beleven. 

1967: het jaar van de Blijde Intrede in hoog
ste klasse. 
1970: Beveren speelt voor het eerst Euro
pees en schakelt Wien en Valencia uit alvo
rens over Arsenal te struikelen. 
1978: Beveren wint zijn eerste Beker van 
België en Jean-Marie Pfaff wordt gelauwerd 
als Gouden Schoen. 
1979: Beveren wordt tot eenieders verbijste
ring landskampioen en stoot door tot in de 
halve finales van de Europacup II na over
winningen tegen Ballymena, Rijeka en... In-
ter Milaan I Jean Janssens loopt een verdien
de ereronde met zijn Gouden Schoen. 
1980: Beveren verliest de Belgische bekerfi
nale tegen Waterschei. 
1983: Beveren wint zijn tweede Belgische 
beker (3-1 tegen... Club Brugge!). 
1984: de Freethiel staat in vuur en vlam 
wanneer Sportkring opnieuw landskampioen 
wordt. Andermaal met vier punten voor
sprong. Andermaal voor Anderlecht. 
1985: Beveren verliest de finale van de 
Beker van België op strafschoppen tegen... 
Cercle Brugge. 

De lezer zal begrijpen dat het gedegra
deerde Beveren een begrip was geworden in 
ons voetbal. Een bijna historisch gegeven 
omdat de klub altijd een unieke geest is 
blijven uitstralen. 

De grote prijsuitdeling is be
gonnen. Club Brugge werd vo
rige zaterdag officieel lands
kampioen. Voor de achtste 
keer. Club, dat eind de jaren 
zestig definitief naar de natio
nale top doorstootte, is een 
gevestigde voetbalgrootheid. 
Het zal zijn rijke sportieve tradi
tie in de komende jaren onge
twijfeld voldoende flnancieel-
ekonomisch kunnen onderbou
wen om blijvend stand te hou
den in het nationale en interna
tionale topvoetbal. 

We willen niet romantisch worden — in het 
voetbal van vandaag is daar geen tijd en 
geen ruimte meer voor — maar we hebben 
de omhoog gevallen dorpsklub altijd aan ons 
hart gekoesterd. De klub werd groot en klom 
van vierde klasse naar eerste nationale met 

spelers van eigen kweek die in éénzelfde 
dorp werden geboren en getogen. Jean 
Janssens, Freddy Buyl, Mon Goossens, Ro
bert Rogiers, Jean-Marie Pfaff en Wilfried 
Van Moer hebben hun volkse afkomst nooit 
willen of kunnen verloochenen. Voor de twee 
laatstgenoemden was Beveren weliswaar te 
klein maar ze lieten er een stuk van hun hart 
en hun leven achter. 

Het is met Beveren eerst minder goed en 
nadien slecht beginnen gaan. Minder goed 
toen de grote generatie oud werd en moest 
worden afgebouwd en afgelost. Slecht toen 
massaal spelers moesten worden aange
kocht en de zeldzamer wordende klasbak-
ken om financiële redenen sistematisch naar 
topklubs moesten worden doorgesluisd. Bij 
de grote drie van vandaag vinden we spelers 
van Beveren terug. Filip De Wilde bij Ander
lecht, Creve bij Club Brugge, Wim Hofkens 
bij KV Mechelen. Ook dat is een pijnlijke 
realiteit. Voetbal is niet langer een spel om 
de knikkers. Het is een spel van en met 
knikkers geworden. Het geld wint. Cordier 
kocht KV Mechelen naar de top. Vanden 
Stock maakte van Anderlecht een financieel 
bolwerk. Club Brugge verzamelt alsmaar 
meer financiers en geldschieters rond zich. 
Antwerp verhoogde in rang door toedoen van 
Superclubkoning De Prins. 
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SPORT 

Racing Mechelen basketbal haalde na een uitputtende kampagne de kam
pioenstitel binnen. Castors was een zware tegenstander. Hier Snyders en 
Holmes in duel met een Maccabi-speler. (foto M. Herremans) 

RACING WIJST DE WEG 

Sprookjes worden er in het voetbal van 
vandaag niet meer verteld. Er wordt hooguit 
nog eens om de herinnering geglimlacht. 

In Beveren vertelt men ootmoedig dat men 
de trein heeft gemist. Dat de kommercialise-
ring te lang op zich heeft laten wachten, dat 
men de familiale en hartelijke klubgeest te 
lang heeft gekoesterd. Het zal waar wezen. 
Stilstaan is achteruitgaan natuurlijk maar dit 
hoeft nog niet te betekenen dat de toekomst 
van de klub uit het Waasland in het verleden 
ligt. 

Het heet dat er opnieuw veel goede jonge
ren in aantocht zijn. Met Boskamp werd een 
trainer aangetrokken die graag een potje 
knokt, die zich niet verwend (noch financieel 
noch materieel) hoeft te voelen om gelukkig 
te zijn, om in morgen te kunnen geloven. 
Bovendien staat het buiten twijfel dat er op 
de Linkeroever flink wat geld en mensen 
aanwezig zijn die een eigentijdse aanpak 
kunnen stimuleren. Beveren staat voor be
slissende keuzes. In tweede klasse mag men 
niet vastroesten. Men moet binnen twaalf 
maanden naar de top proberen terug keren. 
Dan is niets definitiefs verloren... 

ONVERMIJDELIJK 
Is Beveren zo goed als zeker veroordeeld, 

Racing Mechelen droomt zelfs niet meer van 
de testmatch die voor de Waaslanders in 
extremis misschien toch nog uitkomst kan 
bieden. 

Racing Mechelen heeft eigenlijk nooit op 
een eerste klasseklub geleken. Het miste 
daartoe ambitie, spelers, bestuurlijke struk-
turen en akkomodatie. Racing liet vorig jaar 
een unieke kans liggen toen een Mechels 
industrieel de helpende hand uitstak. Eén 
klubbestuurder achtte toen zijn eigen positie 
binnen de bond belangrijker dan de toe
komst van zijn klub en ondergroef de moge
lijke samenwerking. Racing betaalt daar nu 
de onvermijdelijke tol voor. Het staat nu al 
vast dat de zeldzame klassespelers de klub 
zullen verlaten. Het anonieme leven in de 
schaduw van Malinois dreigt weer. Al worden 
ook achter de kazerne wilde verhalen verteld 
over afbouw en uittocht. Maar Cordier zou 
Cordier niet zijn indien hij niet kortelings 
terug moest slaan. We kunnen moeilijk gelo
ven dat hij Fi Van Hoof, die inderdaad 
hoofdtrainer blijft, volgend seizoen met een 
afgeroomde spelersgroep naar het front zal 
sturen. 

Overigens werden ook in de tweede klasse 
rake klappen uitgedeeld. Het grote slachtof
fer heet Seraing. Juist, de klub die voor 
enkele jaren onder Georges Heylens mate
loos ver boven haar stand leefde en zelfs 
eens van een niet (in 1984) Europees voetbal 
misliep. Nadien volgden het faillissement en 
de bestuurswissels en precies op de dag dat 
de degradatie naar derde niet kon vermeden 
worden meldden de nieuwste klubleiders dat 
zij alweer vijftig miljoen hadden verzameld 
om de vereniging ,,een schone toekomst" te 
waarixjrgen. In ons voetbal blijft alles moge
lijk. 

Flandnen 

Tussen de basketbal- en de voetbalklub 
Racing Mechelen bestaan geen banden. 
Laatstgenoemde vereniging krijgt kortelings 
een plaats in het museum voor sportarcheo-
logie. De basketbalklub daarentegen staat 
model voor de rest van het land. 

Racing werd vorige zaterdag voor de elfde 
maal nationaal kampioen. Dat kan tellen. 
Natuurlijk weten we dat de klub eet uit de 
hand van sponsor Theo Maes. Natuurlijk 
weten we dat zij voorlopig als enige echt 
professioneel basketbal speelt. Maar dat 
belet niet dat er achter die aanpak ook 
ideeën steken. 

Racing en Theo Maes — misschien moe
ten we de volgorde zelfs omkeren — willen in 
ons snel evoluerend sportbestel de basket-
balsport doen overleven. Dat kan onmogelijk 
worden behaald. Die doorbraak kan niet 
zonder profbaskketbal, zonder veel geld, 
zonder eigentijdse kommercialiseringsnor-
men. Racing Mechelen wil een nieuwe bas
ketbalhal met 7.000 plaatsen, met restau
rant, met bevoorrechte zitjes. Het spiegelt 
zich kortom aan Anderlecht. 

Toen Racing voor een goed jaar voor het 
echte professionalisme koos, konden wij 
daar maar moeilijk in geloven. Maar de tijden 
en de zeden zijn wel degelijk veranderd en 
het zou verkeerd zijn daar blind voor te 
blijven. Racing krijgt navolging. Het heet dat 
Oostende niet langer vrede neemt met de 
tweederangsrol. De ambitieuze Rudolf Van 
Moerkerke wil Theo Maes achterna. Het 
verwondert ons niet echt. Maar ook in Wallo
nië leeft de basketbalsport. Castors Braine, 
dat tot viermaal toe sneuvelde in de finale 
van de play-offs, wil niet loslaten. Die klub 
beschikt over een geweldige aanhang. De 
inspanningen van de RTBf om basketbal te 
promoten zullen daar vermoedelijk niet 
vreemd aan zijn. Er leeft dus weer wat in het 
wereldje van ring en plank. Overigens kon
digt Racing Mechelen aan dat Rik Samaey 
volgend seizoen opnieuw meespeelt en dat 
een paar naar de Verenigde Staten gestuur
de reuzen hun opleiding kortelings zullen 
voleindigd hebben en terug keren... Hebben 
we dan toch nog alles niet gezien? Voor de 
volledigheid: er wordt nu al bijna luidop 
gedroomd van een nationale elitereeks met 
acht profklubs. Straffe tabak zou dat zijn. 
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BIOS 

DE GRABOIDS ZULLEN JE KRIJGEN 
Voor wie goed naar de BRT-prehistorie 

heeft gekeken, moet het niet moeilijk zijn 
zich in die tijd In te leven en de anderen die 
hem nfwemaakten hoeven we niks te vertel
len. Maar dat is ongeveer de stemming 
waarin je moet zijn wanneer je in de rij gaat 
staan voor Tremors van Ron Underwood, 
een griezelfilm die rechtstreeks uit de Rock & 
Rolljaren is geïmporteerd. 

Tremors is goed voor zowat alle clichés die 
de jaren 50-griezelfilm te bieden had en 
voegt er zelfs nog enkele aan toe. En toch 
werkt het, want Underwood heeft ook dingen 
als Deliverance en Southern Comfort gezien 
en weet er aardig de spanning in te krijgen. 

Je hebt het echtpaar van betere huize, dat 
tegelijkertijd bezig is rijk te zijn, maar ook 
zich te wapenen tegen de dagen dat het 
plebs hen zou kunnen bedreigen, en die 
wapens zijn ze bereid te beschermen tot hun 
laatste snik. Dan heb je de brave, sullige 
middenmoot, die zoals alle middenstanders 
hopen dat het morgen beter wordt. Dit viertal 
Is dan ook helemaal onvoorbereid wanneer 
het noodlot aan de deur klopt. Noodlot in de 
vorm van de grabokis, een gigantische aard
worm van bijna tien meter lengte, die zich, 
net ondergronds, tegen de snelheid van het 
geiuid (even overdrijven I) verplaatst en wan
neer ie bovenkomt zijn gevorkte tong als 
alleseter gebruikt. De echte werkers zijn Val 
en Eart, die hebben zowat ieder smerig 
karweitje dat er op te knappen valt opge
knapt en Kevin Bacon en Fred Ward slagen 
er in ons in hen te doen geloven, wanneer zij 
— totaal onbevangen — de strijd aanbinden 
met de graboids, die nooit zo inventief kun
nen zijn als dit tweetal. Ergens loopt er ook 
nog een bezoeker rond in het dorpje Perfec
tion, een geologiste (Finn Carter), zodat we 
negen mensen hebben die deze film bevol
ken. Meer waren er ook niet nodig voor deze 
soms erg komische griezelfilm, die binnen 

"""^^SSP paar jaar op het lijstje van de moeters zal 
~ -stfiSiir-^., ^ 

Met Worth Winning ligt het voor de tiand 
dat men hem gaat vergelijken met de onver
wachte hit, Sex; lies and videotape. Wil! 
MacKenzie (bekend van TV met Fiimily Ties 
en Moonlighting) maakte namelijk een film 
over een man, die drie vrouwen ertoe over
haalt met hem te trouwen. Dit alles is op 
video gezet, omdat het heerschap hierover 
een weddenschap heeft lopen met zijn mie
zerige yuppievriend, die de dne voor hem 
heeft uitgekozen. In het eerste deel van de 
film zien we de meest macho benaderingen 
van een vrouw, in het tweede deel — de 
vrouwen hebben ondertussen weet van de 
weddenschap door middel van een videota
pe — is er de vernedering van de macho, 
maar of dat nu helpt? Vervelend en erg 
vrouw-onvriendelijk moet ik zeggen, terwijl er 
toch twee vrouwelijke scenaristen waren. 

In Renegades heeft regisseur Jack Shol-
der twee jonge goden bij elkaar gebracht. 

Als er niemand anders is om te slaan, gaan Lou Diamond Phillips en Kiefer 
Sutherland maar met elkaar op de vuist. 

Kiefers Sutherland en Lou Diamond Phillips, 
in een oorspronkelijk scenario van David 
Rich. Nu heeft Rich zich duidelijk bij Le soleil 
rouge (1971) van Terence Young gaan be
voorraden, zodat het oorspronkelijke scena
rio niet erg origineel is. 

Maar daarover niet getreurd dacht de re
gisseur en hij sleurt ons mee van de ene 
aktiescène naar de andere, met één der 
wildste auto-achtervolgingen ooit gefilmd. 
Spijtig dat er aan het eind nauwelijks volk 
overblijft om te applaudiseren, want ook met 
lijken wordt er kwistig rondgestrooid en men 
moet eveneens een aantal ongeloofwaardig-
heden in koop nemen. Het verhaal gaat over 
Buster (Sutherland, die steeds meer op zijn 

vader begint te lijken en met iedere rol groeit) 
een undercoveragent en de indiaan Hank 
(Phillips, die gedoemd lijkt om dit soort rollen 
nog meer te moeten spelen). Ze vormen een 
paar tegen wil en dank, nadat Hanks broer 
werd doodgeschoten bij een overval, waarbij 
Buster (als undercover) eveneens betrokken 
IS. Hierbij wordt de heilige lans van de Lakota 
Sioux Indianen ook gestolen en Hank zal, 
tenwijl hij zijn broer wreekt, er eveneens voor 
zorgen dat de lans terug naar het reservaat 
komt. Zoals gezegd, met een grote korrel 
zout te nemen, maar voor wie van aktie 
houdt, ja. 

Willem Sneer 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 12 MEI 

BRT 1 

10 00 1.0 op zaterdag; 16 00 Dodelijke storm, 
film, 17 40 Korte film, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons; 18 10 Schoolslag, spel, 18 50 
Pas geverfd, het Rode Plein, serie, 19 20 Lotto-
en jokertrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Geheime passies, TV-film 
22 00 30 gouden rozen, showprogr 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Nachtmerrie van een nachtegaal, triller 

BRT 2 

15 40 Crystal Palace-Manchester United, Cup 
final voetbal, 18 40 Nieuwskrant, 18 45 Lente-
(riebels, toer magazine, 19 30 Nieuws 
'O 00 Panorama, aktualiteiten 
>.0 55 Follies, reportage 
ai 30 Mijn moederspraek, 't Zijn weiden als 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 16 30 Transformers, se
rie, 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 Scruples, miniserie 
22 40 Nieuws 
23 10 A time for love, TV-film 
00 45 Nieuws 

Ned 1 

1100 Eucharistieviering; 15 37 Sherlock Hol
mes, serie, 16 30 Kijk op Interieur, info, 17 00 
Passage, info 17 30 Nieuws; 17 40 Passage; 
18 29 Weg van de snelweg: Europa, toeristische 
tips, 19 00 Nieuws; 19 20 De Cosby show, serie 
19 50 Different world, serie 
20 19 Terug van Holiday, show 
21 16 Gandhi, film 
23 00 Nieuws 
23 11 Gandhi, vervolg 
00 25 Opmaat, religieuze muziek 
00 40 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Voetbal; 18 00 Top 40; 
18 45 ^kantiepraat, infoserie, 19 00 Family Ties, 
serie, 19 25 De heilige koe, automag, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Tour of duty, serie 
21 20 Goud van oud live, popfestival 
22 05 Veronica film & video in Cannes 
22 20 About last night, film 
00 15 Nieuws 
00 20 Der HImmel uber Berlin, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ekstra; 
1910 Natuurrampen, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Rondom Liszt, klassiek 
22 30 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT 1 

09 00 Yakari, serie, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm, 
09 10 Seabert, serie, 09 35 Dommel, serie, 10 00 
Krokant, kalfsvlees; 11 00 De zevende dag, praat-
kaffee, 13 00 Sunday proms, koncert, 17 00 Hui
zen kijken, info, 17 30 Leven... en laten leven, 
dok , 1755Nieuws; 1800Tiktak; 1805Leven... 
en laten leven, kwis, 18 45 Sportweekend I; 
19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Matlock, serie 
21 05 Het ei van Christoffels 
21 50 Korte film 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Abdijen der Lage landen, dok serie 

BRT 2 

14 20 Formule 1 San Marino, autorennen 

VTM 

14 00 Time Flyer, film; 15 30 Mickey en Donald, 
tekenfilm; 16 00 Dolphin Cove, serie, 16 55 De 
kinderakademie, 1800 Nieuws; 1810 On the 
wings of the wind, dok , 19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 45 Sanseverla, merkwaardige verhalen 
22 15 Nieuws 
22 45 Gigi, film 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 30 Te gast bij God, 11 00 Eucharistieviering; 
11 55 Deze wereld omgekeerd, 8 mei-beweging, 
13 00 Nieuws; 1615 Howards' way, serie, 17 06 
Een klas apart, serie, 17 30 Nieuws; 17 36 Kassa, 
konsumentenrubnek, 1810 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, serie 
19 53 Maak van moederdag een wereldfeest 
21 23 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 53 Making news, serie 
22 43 Kabaretestafette op tv 
23 43 Museumschatten 
23 27 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap, 09 10 Broodje Bras, kin-
derprogr , 09 25 Futiliteitenmusem, het steentje, 
09 45 Plankenkoorts, kursus akteren, 10 00 
Abels eiland, tekenfilm, 10 30 Gophers, serie, 
11 00 Reiziger in muziek; 19 00 Bij Lobith, praat-
progr , 20 00 Nieuws. 
20 10 Diogenes, mag 
21 12 My father the cannibal, dok 
22 46 Margreet Dolman breekt de avond, show 
23 26 Blackadder, serie 
23 53 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Fryslên; 12 00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse, 13 55 Autorennen; 
18 00 Werk zoeken, werk vinden, kursus, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Pas geverfd, het Rode Plein, reportage 
20 40 Geen geld voor toeters en bellen, infoserie 
21 15 Vaclav Havel in het Europese huis, inter
view 
21 55 Ischa, praatprogr 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 47 Werken aan werk, reeks over bouw 
23 17 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Draaimolen, kinderprog , 18 20 Liege
beest, serie, 18 30 De terugkeer van de antilope, 
serie, 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-gridl, sportkwis 
22.10 De kaping, vertelling 
22.30 Nieuws 
22 55 Cannes special 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Modem-magazine, wetensch mag 
20 40 Van Pool tot Evenaar, Japan 
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 15 Onweer In mei, film, 16 50 
Neighbours, serie, 1715 Kro Kresj; 17 30 
Nieuws; 17 40 Kro Kresj, 19 00 Nieuws; 19 20 
Anita & the kids of United Europe, Denemarken, 
19 45 Mulu een woud in Borneo, dok 
20 15 Legal Eagles, film 
22 15 Brandpunt, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
2315 Street Legal, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service salon; 17 00 
Post, 17 03 Thundercats, serie, 17 30 Toppop 
gold; 18 05 Home, serie, 18 30 Wordt vervolgd, 
tekenfilms en stnps, 19 00 Avro sportpanorama; 
19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 Nieuws. 
20 27 Avro 12 provincienspel 
21 35 Het bombardement van Rotterdam, dok 
22 40 L.A. Law, serie 
23 30 Ontdek je plekje, Leeuwarden 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 18 00 Jagernath Lach-
mon, portret, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd
journaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdprofr ,1910 
Wildspoor, dok ; 19 35 Het hart van Rotterdam, 
dok 
20 20 Herdenkingskoncert Rotterdam 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 46 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 15 MEI WOENSDAG 16 ME DONDERDAG 17 MEI 
BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Het station, kinderprog , 18 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, info 
22 30 Nieuws 
22 45 Als twee druppels water, dok. 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie; 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 lemandsland, Cyprus 
20 40 De rechtsmachine, info-serie 
21 20 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 50 Uitzending door derden 
22 35 Huizen kijken, info 

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 Medisch Centrum West, sene 
21 05 Return to Eden, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 The New MIke Hammer, sene 
23 15 VTM-Sport 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 55 Rondom tien, diksussie-
progr , 16 41 Ja natuurlijk, natuurdok, 17 05 
Rowena en de zeehond, sene, 17 30 Nieuws; 
17 40 Eindeksamenjournaal, nabeschouwingen, 
17 55 NCRV sport op 1 ; 18 19 Disney parade; 
19 00 Nieuws; 19 20 Bull's eye, spelprogr, 19 51 
Roseanne, serie. 
20 21 Een tijd van oorlog, serie 
21 30 Ja, natuurlijk, milieumag 
22 15 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Emmy Verhey, koncertregistratie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Belfleur, vrouwenmag, 
16 50 Derrick, sene, 17 50 Frank en Mirella in 
Zeeland, show, 1815 Groen en grondig, agra
risch progr, 18 30 Toekomst in telekommunika-
tie, TV-kursus, 18 50 Tik tak; 18 55 Kijk TV, pop 
wetensch pag , 19 20 De DD-show, spelprogr , 
20 00 Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden serie 
22 05 De TV-dokter, advies 
22 05 Tros aktua 
22 39 De TV-dokter, advies 
22 40 Dear John, sene 
23 10 Eureka, dok serie 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 00 Skoalle-tv: 1515 Teleac; 
18 00 Een kwestie van geluk, Joegoslaven in 
Nederland, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer-
naal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 Tele
ac; 20 00 Nieuws. 
20 20 Cum Laude 
21 15 Eigenaardig 
21 20 Teleac 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
23 15 Studio sport 
23 55 Nieuws 

BRT 1 

16 00 Samson presenteert, 17 30 De woudlo
pers, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Kameleon; 18 30 Bassie en Adriaan, serie, 18 55 
Meesters van de animatiefilm, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Stijl, antiekmag 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

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

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, Willy De Clerck 
21 00 The Kennedy's of Massachusetts, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 10 Odd Couple, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 God verandert men
sen, 15 40 De bever, dok ,16 30 Tom Sawyer, 
serie, 16 55 Kinderkrant, 17 30 Nieuws; 17 40 
Eindeksamenjournaal; 17 56 Tijdsein 1, aktuali-
teiten, 18 30 Avonturenbaai, sene, 19 00 
Nieuws; 19 20 Ronduit radar, jongerenmag 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 De natuur van Australië, dok 
21 25 Nederland zmgt, koorzang 
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint?, inforeeks 
23 00 Nieuws 
23 10 Toren van Babel, interview R van Vooren 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Superchamps, sportspekta-
kel, 16 55 Made for each other, film, 18 30 The 
edge and beyond, risikosport, 18 40 Countdown, 
pop, 19 30 Only one earth, dok ; 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Veronica film & video in Cannes 
21 55 Falcon and the snowman, film 
00 05 Cash, beleggingsspel 
00 35 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 
\^n gewest tot gewest, info, 19 49 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Leonardo's visie, TV-spel 
21.48 Locke consort, klassiek 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
serie, 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 Puur natuur; 19 05 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, serie 
20 20 Felice!, 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 Wie schrijft die blijft, literair mag 
20 50 Permeke, doku-drama 

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 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, serie, 17 04 Pugwall, jeugdsene, 
17 30 Nieuws, 17 41 Eindeksamenjournaal, 
17 59 y^ra's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 
De baas in huis, serie, 19 47 Lingo, woordspel 
20 18 Bergerac, serie 
21 14 Tien voor taal, taalstrijd 
21 59 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 29 Op 't scherp van de snede, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, dok 
23 50 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 16 55 
Post, voor de jeugd, 17 03 Runaway Island, 
jeugdsene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
plekje, Leeuwarden, 18 10 Van huisschaker tot 
klubschaker, TV-kursus, 18 30 David de kabou
ter, sene, 19 00 Pauze TV, jongerenmag ,19 25 
Preferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 27 The Rolling Stones Retrospective, dok 
22 05 Gewenste intimiteiten op het werk, onder
zoek 
23 11 Karel, praatshow 
23 51 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 De 
waslijn, immigranten 1815 Islamitische omroep-
stichting; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer-
naal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 1910 Press 
gang, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubnek 
21 04 Premondiale, WK-voetbal 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
23 00 Mest en milieu, info 
23 50 Nieuws 

/ 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 18 ME 

BRT1 

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 De nacht der vechters, film 
21.45 Hongkongs geheime stad, dok. 
22.30 Nieuws 
22.55 Tijd is geld, eken. mag. 
23.05 Frances, film 

BRT 2 

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

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 The sealed train, film 
23.40 Nieuws 
00.10 Crime story, serie 
01.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 14.50 Kolonel Blimp, film; 17.30 
Nieuws; 17.40 Eindeksamenjournaal; 17.55 100 
jaar tekenfilm, dok. serie; 18.10 Kruispunt TV; 
19.00 Nieuws; 19.20 Hints, spelprogr. 
20.00 L'Elisir d'amore, opera 
21.21 Coornhert, dok. 
21.45 Elisir d'amore, vervolg 
23.00 Nieuws 
23.15 Ver van mijn bed show 
23.45 Blinde liefde, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
zee, dok.; 16.32 Dangerous when wet, film; 18.12 
Erik, of het kleine insektenboek, serie; 18.30 
Koning Bolo, serie; 19.00 Tiktak; 19.05 Wij gaan 
naar Rome..., WK voetbal; 19.27 Familie Ouden-
rijn, serie 20.00 Nieuws. 
20.27 America's funniest home videos 
21.00 André van Duin show 
21.59 De TV-dokter 
22.00 Jongbloed en Joosten, mag. 
22.39 De TV-dokter 
22.40 Tros sport 
23.05 In the heath of the night, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis, jeugdinfo; 19.10 Bamboe, het 
wondergras, dok; 19.35 Love stories. De cellist; 
20.00 Nieuws. 
20.20 Jimmy's, verslag 
20.50 Cinema 3, magazine 
21.04 Dag en nacht, ballet 
22.00 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Nieuws 

Ben Kingley als Gandhi in de gelijitnaniige film. Zaterdag 12 mei op Ned. 
1, om 21U.16. 

ZATERDAG 12 MEI 

GANDHI 
Britse film uit 1982 met Ben Kingsley, 
Candice Bergen en John Gieigud. Deze 
ode aan Mahatma Gandtii werd met niet 
minder dan 8 Oscars beloond. Aanvanke
lijk zag het er voor regisseur Richard 
Attenborough niet zo schitterend uit, want 
geen enkele filmproducent zag brood in. 
(Ned. 1, otn 21U.16) 

ZONDAG 13 MEI 

GIGI 
De jonge Gigi wordt in Parijs opgevoed 
door een grootmoeder en een tante. Gas
ton Lachaiile, een notoir ftiifnummer, 
zorgt ervoor dat zij in kontakt komt met de 
mondainere kringen. Amerik, muzikale 
film van Vincente Minnelli uit 1958 naar 
het boek van Colette, met Leslie Garon, 
Maurice Chevalier en Louis Jourdan. 
(VTM, om 22U.45) 

MAANDAG 14 MEI 

LEGAL EAGLES 
Amerik. komedie uit 1986 met Debra 
Winger, Daryl Hannah en Robert Bedford. 
De Newyorkse advokate Laura Kelly heeft 
de verdediging op zich genoemen van 
Chelsea Deardon, de dochter van een 
beroemd kunstschilder. (Ned. 1, om 
20U.20) 

DINSDAG 15 MEI 

C'ESTDUR POUR TOUT 
LE MONDE 
De jonge Dan Letellier wordt ontslagen uit 
het reklamebureau van de erg autoritaire 

Paul Tardel. Dan start meteen een eigen 
agentschap. Maar Tardel dukJt geen kon-
kurrentie... Franse satirische film uit 1975 
met Bernard BIter, Francis Perrin en Clau
de Piepiu. (RTL-TVi, om 20u.10) 

WOENSDAG 16 MEI 

THE FALCON AND 
THE SNOWMAN 
Amerik. spionagefilm van John Schlesin-
ger uit 1984 met Timothy Hutton, Sean 
Penn en Pat Hingle. De jonge Chris Boyce 
heeft dankzij vader een baantje gevonden 
in een elektronikabedrijf. Hij maakt snel 
karrière en krijgt toegang tot geheime 
boodschappen... (Ned. 2, om 21u.55) 

DONDERDAG 17 MEI 

PERMEKE 
Vlaamse dokumentaire van Henri Storck 
en Patrick Conrad. De SS-jarige fotografe 
Anna maakt een reportage over het Mu
seum voor Moderne Kunst in Oostende. 
Zij raakt gefascineerd door enkele raad
selachtige doeken van Constant Permeke 
en gaat op zoek naar de man achter deze 
werken. (BRT TV2, om 20u.50) 

VRIJDAG 18 MEI 

THE STAR CHAMBER 
steven Hardin is een jonge magistraat die 
ondanks alles blijft geloven in rechtvaar
digheid en in het gerechtelijk apparaat. 
Toch raakt hij gefrustreerd omdat hij re
gelmatig booswichten moet vrijlaten om
wille van allerlei juridische formaiiteiten. 
Amerik. film uit 1983 met Michael Dou
glas, Hal Holbrook en Yaphet Kotto. (BRT 
TV1, om 20u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• Met deze lijntjes zou ik even „goeiendag" 
willen zeggen aan de tientallen VU-afdelings-
vlaggen die op 6 mei in Brussel mee het 
straatbeeld van een zelfbewust volk uitmaak
ten. 

Zovele afdelingen — voelkringen van ei
gentijds nationalisme — tussen Noordzee en 
Maas met een eender dundoek als bindte-
ken. Feestelijk en toekomstgericht. Weg
waaiend datgene wat in de plooien van ons 
simbool niet thuishoort: het onverdraagza
me, het-per-definitie-wantrouwende, het mi
sprijzen...Heb je ze óók gemerkt: de fransta-
lige Le Pen-mannetjes van „L'Assaut", ge
nesteld in de manifestatie bij wat randfigu
ren, die voor Vlaanderen geen open demo-
kratie, mét overleg, mét ruimte — voor — 
denken gunnen? 

• Enkele dagen tevoren op 3 mei klonk 
Walter Luytens kruipdieren doorheen het 
halfrond van de Vlaamse Raad, naar 
CVP'ers, SP'ers en anderen die ons Volk de 

eigentijdse benaming van onze zender met 
gunnen. Ten tweede male werd dit VU-
initiatief van Oswald Van Ooteghem en An
dre De Beul gekelderd. Maar wij blijven 
doorgaan. Wie herinnert zich nog onze 
vreedzame bezettingen van het Amerikaans 
Theater om Vlaams-Nationale zendtijd? 
Draag deze ijverende akties in en buiten de 
Vlaamse Raad verder: speels en raak! Nooit 
onverdraagzaam t.a.v. VRT( Ij-personeelsle
den en hun persvrijheid, die ook de onze is. 
De handen van 6 mei op de VRT-lenzen 
schudden die van hen die op 3 mei „neen" 
stemden... 

• Je zou het bijna een Zwitserse inspraak
vergadering kunnen heten met woord en 
weden/voord, ware de taalwetsovertredingen 
er niet zo wrang! 

Linkebeek: 7 mei gemeenteraad] Bijna als 
een bange mus in mekaar gedoken: burge
meester Liétart met daarnaast een door-en
door Vlaamse gemeentesekretaris en enkele 
bleeknijdige fransdolle schepenen en raads
leden, zoals een Van Eycken, een Raes...Na
men die de lading niet dekken. 

Rijkswachters, meestal piepjong, veelal uit 
Limburg en Wesf-Vlaanderen scheidden 
,,volk" en raad... Zij leidden ons op; de een 
na de ander... Een baardige Guido Dosogne: 
pleitbezorger, aalmoezenier, taxivoerder in 
nood... Armand Sijbers, de eeuwige foto-
graaf-met-het-kalme-oog... Een handvol TA-
K'ers en VUJO'ers;.. Allen simboolmensen 
van standvastigheid, geweldloos en beslist. 
Vlaanderen moet ook voor de 6 randgemeen
ten een gepast integratiebeleid voeren. Na 
dit .barrikadetje" vertrekt mijn protestbrief 
naar gemeenschapsminister Luk Van den 
Bossche. Doe je ook mee, vanuit je afde-
lingsvoelkring? 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

KIJK, VNOS OP DE BUIS 

Vrijdag 11 mei a.s. is VNOS alweer op de 
buis. 

Wij besteden aandacht aan twee belangrij
ke manifestaties: De Vlaamse betoging van 
afgelopen zondag te Brussel en het 30ste 
VU-kongres van aanstaande zondag te Leu
ven 

De mars van het aktiekomitee van Vlaam
se kuituur- en strijdverenigingen werd — 
ondanks pessimistische voorspellingen — 
een sukses. Vooral de zeer nadrukkelijke 
Volksunie-aanwezigheid (zowat 2/3 van de 
betoging) was het feit van de dag. Wij bren
gen een beeldverslag van deze opvallende 
VU-inbreng met gesprekken met voorzitter 
Gabriels en sekretaris Kuijpers. 

En morgen en overmorgen wordt opnieuw 
verzamelen geblazen voor het kader en de 
leden van de VU op het 30ste partijkongres te 
Leuven, onder het motto ,,Vrij Vlaanderen, 
Vrije Mensen". Kongresvoorzitter Patrick 

Van Krunkelsven licht de krachtlijnen van dit 
kongres toe. 

Afgelopen weken werd her en der aktie 
gevoerd rond de dramatische situatie van die 
machtige, prachtige vloed, de Schelde. Er 
was de Scheldetocht van monding naar bron, 
waaraan door heel wat VU-afdelingen en VU-
mandatarissen aktief werd deelgenomen. Er 
was de kadewandeling van de jonge aktie-
groep „Vlaanderen 2000" te Antwerpen met 
de onthulling van een sprekend beeld. En er 
is de dagelijkse inzet van VU-burgemeester 
Antoine Denert uit Kruibeke voor een zuivere 
Schelde. 

,,Wachters aan de Schelde" is de titel van 
de reportage. Wij hadden ze net zo goed 
SOS — Red de Schelde kunnen noemen. 

Vrijdag 11 mei om 19 uur op het 1ste 
BRT-net; VNOS, Vlaanderens meest beke
ken en best gewaardeerd gastprogramma. 
Kijken dusl 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 7 mei j . l . , heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Op het partijbestuur werd de laatste hand gelegd 
aan de voorbereiding van het dertigste VU-kongres 
van 12 en 13 mei te Leuven. 

Verder werd de 6 mei-manifestatie van het Aktie
komitee Vlaanderen '90 te Brussel geëvalueerd, en 
werd de onwil van de Vlaamse Raad besproken om 
de naam van de BRT te veranderen. Tenslotte 
besprak het partijbestuur de depolitisering in de 
magistratuur. 

VU-KONGRES 

Aanstaande zaterdag en zondag 12 en 13 mei 
gaat te Leuven het dertigste VU-kongres door. 
Onder de titel 'n Vrij Vlaanderen. Vrije mensen blikt 
de Volksunie vooruit op haar eigen toekomst en op 
de toekomst van Vlaanderen. Het VU-partijbestuur 
roept de VU-mandatarissen, -leden en -simpatisan-
ten op om dit levensbelangrijk tweedaagse kongres 
massaal bij te wonen. 

6 MEI-MANIFESTATIE 

De VU is tevreden over de opkomst tijdens de 6 
mei-manifestatie. Het partijbestuur dankt al de VU-
leden en mandatarissen die deze manifestatie tot 
een regelrecht sukses gemaakt hebben. De VU 
herhaalt dat zij het eisenplatform van het Aktieko
mitee Vlaanderen '90 voor het grootste deel onder
schrijft. 

De partij stelt vast dat het zelfstandigheidsstre-
ven in Vlaanderen, waar de VU sinds haar ontstaan 
achter staat, zeer levendig is. De VU eist dat er nu 
snel werk wordt gemaakt van de 3de faze van de 
staatshervorming. De Vlaams-nationalisten zullen 
in de toekomst blijven ijveren voor de verdere 
verdieping van de staatshervorming, door o.m. de 
federalisering van de sociale zekerheid, en door 
werk te maken van een betere demokratie. 

VLAAMSE RAAD - BRT 

Het VU-partijbestuur is bijzonder ontgoocheld 
over de Vlaamse Raad die de naam BRT niet wilde 
wijzigen in VRT. De VU is van mening dat de 
Vlaamse gemeenschap haar belangrijkste medium 
ook een passende benaming dient te geven. De 
Volksunie roept daarom al de Vlaamse raadsleden 
op om dit alsnog mogelijk te maken. Het mag niet 
zijn dat om partijpolitieke twisten Vlaanderen zich
zelf met via zijn eigen televisie en radio-omroep ten 
volle kan uitdragen. 

DEPOLITISERING MAGISTRATUUR 

De VU is verheugd dat het wetsontwerp van 
justitieminister Wathelet over de depolitisering van 
de magistratuur eindelijk in het parlement zal 
behandeld worden. De VU wijst erop dat deze 
afspraak op haar initiatief in het regeerakkoord 
opgenomen werd. De VU roept de parlementsleden 
op om dit ontwerp snel wet te laten worden 

De malaise in het gerechtelijk apparaat, die voor 
een belangrijk deel haar oorsprong vindt in de 
politieke horigheid van veel magistraten, toont aan 
dat een depolitisering dringend nodig is. 
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UIT DE REGIO 

„ANTWERPEN, HART VAN VLAANDEREN, POORT TOT EUROPA" 

Een grote meerderheid van het VU-kader uit het 
arrondissement Antwerpen vond zaterdag 28 april 
j . l . de weg naar de gebouwen van de Universitaire 
Instelling Antwerpen. 

In de loop van de voormiddag werd er in vier 
werkgroepen vergaderd over de resoluties en de 
talrijke amendementen. 

's Namiddags werd het sluitstuk van de vele 
vergaderingen en het vele denkwerk van het Ant
werps kader. Inderdaad, reeds in de loop van de 
maand september werd er gestart met de samen
stelling van de werkgroepen, aansluitend werd er 
geregeld van gedachten gewisseld tot begin april 
de ontwerpteksten werden voorgelegd. Vanaf dat 
ogenblik konden de afdelingen hun amendemen
ten indienen. 

ZORGZAME SAMENLEVING 

In zijn welkomstwoord pleitte de jonge kongres-
voorzitter Jurgen Constandt (tevens arr. voorzitter 
VUJO) voor een snelle eenmaking van de drie 
Antwerpse Universiteiten en de uitbouw van een 
volwaardige en pluralistische Universiteit Antwer
pen. Vervolgens kregen de vier werkgroepvoorzit
ters de gelegenheid de eindteksten toe te lichten. 

Voor kamerlid Hugo Coveliers (werkgroep Kans
armoede) is de opsporing van kansarmen en kans
armoede een taak voor alle instanties. Hierbij is het 
evenwel noodzakelijk dat er samenwerking en 
koördinatie bestaat tussen de diensten. De basis
oorzaken van kansarmoede dienen effektief aange
pakt. Konkreet betekent dit dat de betrokkenen 
basisvaardigheden moeten worden bijgebracht. De 
overheid heeft bovendien de plicht de kansarmen 
op een verstaanbare manier te informeren omtrent 
hun sociale rechten. De VU pleit tot slot voor een 
zorgzame samenleving waarin het evenwicht ge
zocht wordt tussen professionele- en gespeciali
seerde hulpverlening, de mantelzorg, zelfredzaam
heid en solidariteit. 

MIGRANTEN 

Het migrantenstandpunt vrerd door Thor Bergers 
toegelicht. Een belangrijke taak van de gemeente
lijke overheden is weggelegd in het objewief infor
meren van de bevolking én migranten over de 
huidige reële situatie. Zo kan een sereen klimaat 
gekreëerd worden ter bevordering van eetv-harmo= 
nische oplossing. Binnen de wijken met een sterke 
migrantenkoncentratie dient met alle mogelijke 
middelen het socio-kulturele leven van de Vlamin
gen hersteld en ondersteund te worden d.m.v. 
technische ingrepen (betere openbare verlichting, 
algemene opfrisbeurt enz.). 

De oprichting van een gemeentelijke integratie-
dienst is een noodzaak. De migrant dient zich te 
integreren, het aanleren van het Nederlands is 
hiertoe een noodzaak. Dit dient reeds voorschools 
te gebeuren, ekstra aandacht tijdens de schoolop
leiding en een bijzondere zorg voor diegenen die na 
de schoolplicht het land binnenkomen. Illegalen of 
zij die de openbare orde ernstig verstoren moeten 
effektief het land uitgezet worden, werd gesteld. 

Bovendien vrorden maatregelen en/of voorwaar
den voorzien voor wat betreft: de vrijwillige terug
keer, de gemengde huwelijken, het uitbaten van 
eenmanszaken, toewijzing van marktplaatsen, ge
zondheidszorg van nieuwe vreemden, islamonder-
wijs enz. 

MILIEU 

Het derde luik omvat de mobiliteit. Guide Van de 
Velde, die in extremis volksvertegenviwordiger Her
man Lauwers diende te vervangen wegens ziekte. 

Het talrijke opgekomen publiek tijdens de stemming. Onder iien algemeen sekretaris 
Willy Kuijpers en vice-premier Hugo Schiltz. (foto Fokus Antwerpen) 

gaf de aanwezigen meer uitleg omtrent de konkrete 
voorstellen inzake weg- en stadsverkeer in en om 
Antwerpen en de uitbouw van het gemeenschappe
lijk (openbaar) vervoer. Wat het spoorwegverkeer 
betreft, verwacht de VU dat er spoedig werk wordt 
gemaakt van bijkomende oeververbinding(en). 

Nu de staatshervonning de regionale luchtha
vens onder eigen Vlaams beheer bracht, opteert 
onze partij voor een maksimale inschakeling van de 
Antwerpse Luchthaven in een algemene luchtha-
venpolitiek. Dit houdt eveneens een verlenging in 
van de startbaan om technische- en veiligheidsre
denen tot de internationale norm van 6000 voet. 

Ludo Dirks, kabinetsmedevrerker van minister 
Johan Sauwens, besloot de uiteenzettingen met 
een beknopt overzicht van de resultaten van de 
werkgroep Ekonomie versus Ekologie. Hij hekelde 
in het bijzonder PW-voorzitter G. Verhofstadt, 
omdat deze zonder blikken of blozen (en zonder 
bronvermelding) de interne VU-ontwerptekst in het 
nieuws van 10 april j.l. brachT'aiJTülfide he tPW^ 
milieuplan. De houdfrig van 88' PVV-yoorzttter-ge»-
tuigt geenszins van politieke eerlijkheid, Integen
deel. 

Tussen de sprekers in zorgde Rik Gorisser) voor 
een aangepaste muzikale noot. 

Na de pauze werd het oordeel van de Volksunie-
bazis gevraagd. Met een grote meerderheid wer
den de teksten, resoluties en besluiten van de vier 
werkgroepen goedgekeurd. 

Tot slot richtte Koen Raets, arrondissements
voorzitter, het woord tot de talrijke aanwezigen. In 
zijn toespraak verantwoordde hij de redenen tot 
organisatie van dit kongres: 1. een duidelijk demo-
kratisch Vlaams-Nationaal antwoord formuleren. 2. 
naar de toekomst toe duidelijke opties nemen. 

De opdracht was niet gemakkelijk. Over alle 
partijgrenzen heen is er een dualiteit binnen ons 
arrondissement, de wijze van politiek denken door 
inwoners van de Grootstad Antwerpen enerzijds en 
deze van de bevolking in haar randgebied ander
zijds. Beide groepen hebben elkaar evenwel nodig. 

Een financiële solidariteit is noodzakelijk, mits 
medezeggenschap. 

Pseudo-middeleeuwse toestanden, waarbij terug 
stadstol wordt geheven aan de poorten van Antwer
pen worden venworpen. 

Koen Raets stond wat langer stil bij het migran
tenprobleem. Hij wenste dit probleem niet te mini
maliseren maar stelde zich evenwel vragen omtrent 
de overdreven aandacht die hieraan geschoken 
wordt. Intussen keert een grote kontainerklant de 
rug naar de Antwerpse haven waarop lakoniek 
gereageerd wordt dat dit ,,niet zo erg is". 

Holle slogans volstaan niet. Vrije meningsuiting 
blijft een demokratisch recht. Dit recht dient gevrij
waard. Elke vorm van fundamentalisme wordt door 
de VU afgewezen, aan ajatholla's stijl De Winte-
r.Annemans en andere Dillens zeggen wij neen 
(applaus). Ze prediken, onder het mom van 
Vlaams-nationalisme de haat in de Antwerpse stra
ten tegen alles wat hen niet bevalt. 

AAN DE SLAG! 

De ekonomische ontwikkeling van het arrondis
sement, en ver daarbuiten, is afhankelijk van onze 
haven. De investeringen dienen dringend herdacht 
in funktié'vande reële omslag van goederen. Een 
"ekonomische groe^dien^evenwel ook gekoppeld 
aan een nog grete zorg voor onze ekologie. 

Ook verkeer en openbaar vervoer dienen aange
past. Een strukturele aanpak van de kanarmoede 
via de Buurtontwikkelingsmaatschappijen (BOlVl) is 
meer dan noodzakelijk. 

Tot slot wenste Koen Raets allen te danken die 
deelnamen aan de voorbereiding en de realisatie 
van het kongres. Vooraf werden niet minder dan 
40.000 kopies gemaakt. Via het arrondissements-
sekretariaat werden ettelijke uren ,,komputen«erk" 
verricht. Dankzij een ultieme poging ontving elkeen 
bij het einde van het kongres alle teksten volledig 
wat nog eens ongeveer 10.000 kopies betekent. 

Het kongres betekent voor het arr. Antwerpen 
geen eindpunt. Alle OCMW-raadsleden, distrikts-
en gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, 
volksvertegenwoordigers, senatoren en minister 
kregen vandaag een opdracht: de realisatie van de 
goedgekeurde besluiten. Alle kaderleden zullen 
hieraan meehelpen. Aan de slag! 

Wie de volledige tekst van één van de vier 
werkgroepen of de integrale tekst wenst, kan dit 
bekomen mits eenvoudige vraag via ons arrondis
sementeel sekretariaat: J. Liesstraat 2 te 2018 
Antwerpen, tel. 02/238.82.08. 
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M N DE RAND VAN 
WAT ZIJ 
DROOMDEN... 

WIJ gedenken dankbaar omwille van hun levens-
inzet Wies Pee (13 7 1911 — 2 5 1990) en Oktaal 
Engels (12 8 1892 - 7 5 1990) 

„Zil bleven trouw aan 't land dat Gij liet bloeien " 
(O Waegeman — W Pee) 

WIES PEE 

In de rij van de Vlaams-nationalistische zangpe
dagogen heeft VJies Pée, naast Emiel Hullebroeck 
e a, een onvergetelijke rol gespeeld Wij leerden 
hem kennen in de Leuvense Standonckstraat, waar 
hij in de donkere repressietijd „bleet zingen" Hij 
leerde er zovelen Bach doorgronden Bij onze 
grote Vlaamse (en te weinig gekende i) muzikoloog 
prof dr Floris Van der Mueren (Gent) ging hij 
studeren Hij volgde les bij Lode Mortelmans en 
Paul Gilson Hoeveel liederen schreef hi j ' En 
missen, en kantates en pianostukken' Met ons 
vader trokken we mee, naar de gebombardeerde 
Leuvense St -Pieterskerk, waar hij (om den brode i) 
vanaf 1949 organist werd Zijn fuga's, zijn donkere 
.manenkop" boven de orgeltafel, de hoge — 

gekwetste — gotiek en daarna de hunkerende 
gesprekken over Vlaanderen tussen twee „grote 
mensen" 

Het tekende me als kind om nooit meer te 
vergeten Later zongen we onder zijn leiding in het 
eerste Leuvense ANZ-koor in de kelder van het 
vroegere dominikanenklooster Hij verhuisde naar 
Antwerpen, waar er meer „Vlaams-nationale zuur
stof" hing en werd tevens lesgever aan het St -
Thomasinstituut te Brussel Tijdens de zangfeesten 
bleef hij de dirigent Maar de jongste jaren namen 
zijn krachten af Toen vertelde Koen, de zoon-
klankman in het spoor van zijn vader, hoe Wies 
over de honzon van het leven keek 

Verweesd schrijven wij deze tekst Wij bieden 
aan die goeie mevrouw Horte de Backer, een échte 
moeder, met alleen voor haar kinderen maar voor 
zovele studenten, en élle kinderen, het medevoelen 
aan van een hele Volksuniegemeenschap 

OKTAAF ENGELS 

Bijna eén eeuw Vlaams-nationaal leven i 
In 't spoor van Lodewijk de Raet heeft — voor 

onsi — Mijnheer Engels met een ontzettend al
vermogen de ekonomische ruimte voor Vlaanderen 
gepland nog voor er, zoals nu, aan de lopende 
band, studiewerk werd geleverd Naar het Neder
landse, naoorlogse handelsmodel, keek hij — na 
de 2e WO — voor „zijn Antwerpen" over de 
grenzen naar de wereld Hij durfde het aan, in 
1948, de handelsbetrekkingen met Duitsland te 
organiseren 

Maar zijn drie grootste verdiensten blijven de 
mede-oprichting van het Vlaams-Ekonomisch Ver
bond (in 1926 met Lieven Gevaert), de bevordering 
van de vemederlandsing van het bedrijfsleven en 
zijn zorg voor een goed Vlaams hoger onderwijs 

In dit eerst jaar van de federalisering en bij de 
eerste passen van Vlaamse vormgeving in 't onder-
wijswezen mag een blijvende hulde aan Oktaaf 
Engels zeker met vergeten worden 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

WU ZIJN ALLEN LITOUWERS 
Onder die alomvattende patetische oproep tot 

Vlaams bewustzijn door Jaak Fermaut, leraar uit 
Frans-Vlaanderen, stonden wij met honderden uit 
Noord en Zuid broederlijk en ingetogen verenigd 
onder de Vlaamse stormvlaggen aan de Peene
obelisk tussen Noord- en Zuidpeene 

De veertiende zwijgende voettocht door het slag
veld van de Peene kende hiermede haar hoogte
punt Hopelijk wordt Frans-Vlaanderen een tweede 
Litouwen Het nationaal gevoel is met dood De 
deelnemers zullen die morabele tocht op 28 apnl 
1990 met vlug vergeten 

Het Kasselse akkerland was met een ferme klad 
zon overgoten De weiden en hagen lagen er 
uitgestrekt vol fns groen in het glooiend landschap 
Hier ademt het akkerland Vlaanderen 

Het was stil Enkele nerveuze eksters en dolge
lukkige zvraluwen doorklieven de azuurblauwe 
lucht Vooraan trok dokter Raf Seys, het vliegwiel 
van de Vlaamse beweging over de schreve Frank 
Allecker, de Joe English van Kassei J Cl Bottm de 
kop 

WIJ passeerden vele romantische laaggezeten 
huisjes 

Aan elke fase werd gestopt „A la fin de la 
bataille" wrerden de leeuwenvlaggen, de Marnix-

vlag en de oranjevlaggen gestreken en de Vlaamse 
leeuw in twee strofen gezongen 

Nooit IS de heropstanding van de Zuidelijke 
Vlamingen zo nabij Onder de as na honderd jaar 
Jacobijnse administratie smeult het vuur en de 
gloed van een nieuw Vlaanderen 

Wij zijn allen Litouwers' 

Paul Vancraeyveldt 

ADVERTENTIE 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tei 054-33 17 51 

054-33 11 49 

ADVERTENTIE 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

HOOFD VAN DE TECHNISCHE DIENST 
De Universitaire Instelling Antwerpen ziet uit naar een geschikte kandidaat 
(m/v), om het hoofd van de Technische Dienst op te volgen Hiertoe zal een 
aanwervingsexamen (kader werkingstoelagen en patrimonium) worden in
gericht 

Profiel: 

ü Industneel Ingenieur, bij voorkeur bouwkunde openbare werken, of een 
specialisme dat aansluit bij één van de deelgebieden (elektriciteit, elek
tronica, elektromechanica, mechanica, lastechniek), 

n leiding kunnen geven aan de technische ploeg, 
D mede instaan voor de administratieve begeleiding van de infrastructuur

werken op de campus 

Wedde: 

Bruto tussen 6a356,- fr en 98596,- fr (einde loopbaan) 

Algemene voorwaarden: 
1 Belg zijn, onverminderd de toepassing van artikel 48 van het E E G -

verdrag 
2 De betrekking staat open voor zowel mannen als vrouwen 
3 Aan de dienstplichtwetten voldoen 
4 Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
5 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 

Kandidatuurstelling: 
gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat, inge
vuld en ondertekend, persoonlijk of per aangetekend schrijven vóór 31 mei 
1990 dient overgemaakt te worden aan Universitaire Instelling Antwerpen 
Direktie Personeel, Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk 

Dit formulier kan men schriftelijk of telefonisch (03/820 2014) aanvragen CD 
bovenstaand adres 
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MEI 
11 KALMTHOUT: \ferenigingskwis met deelna
me van FW-Kalmthout Om 20u in Parochiecen
trum Heide Melding van deelname op nr 
666 57 77 Er wordt nog iemand gezocht voor 
„sport" 
13 ZWIJNDRECHT: Vlaamse Kring Schelde-
meeuw Zwijndrecht 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-Zwijndrecht 

15 EDEGEM: FVV bezoekt ortodoks klosster 
Inlichtingen bij bestuur 
15 EDEGEM: Vlamat in Drie Eiken van 20u 30 tot 
21u30 
16 BERCHEM: Voordracht door stadsgids Geor
ge Van Cauwenbergh, over Oud-Antwerpen Om 
20u in Kult Centrum, Driekoningenstraat 126 
Inkom 100 fr 65-K en studenten 50 fr Org 
Vlaamse Kring en FVV 
17 EDEGEM: Om 20u in Drie Eiken voordracht 
door Gert Deley „Humor in het aforisme " Inrich
ters Kulturele Kring 
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-
diktessenprionj 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 SMF-
Kempen 

19 EDEGEM: In Dne Eiken om 20u Laatste 
kaartavond van seizoen Inschrijven op voorhand 
Org VNSE 
19 RIJKEVORSEL: Van 10 tot 11u30 en van 
13u 30 tot 16u invullen belastingsaangiften door 
VU-Rijkevorsel-Merksplas in café Duivenlokaal te 
Sint-Jozef 
19 WOMMELGEM: Barbeque en volksspelenral-
lye in de hovingen van de fam Herbosch Om14u 
Inschrijven (250 fr p p) bij bestuurleden van KK 
Jan Puimège en Reisklub Tyrol of op nr 353 37 76 

20 KONTICH: 1ste wandelzoektocht van Vlaam
se Kring Kontich Vertrek café D'Ekster, Ooststatie-
straat 1, tussen 12 en 13u Sluiting aankomst 17u 
Deelname 50 fr p p7per deelname 
21 KALMTHOUT: Markante Vrouwenwandeling 
in Antwerpen o I v gids Verzamelen Grote Markt 
Antwerpen-Brabo om 18u 45 Inschnjven door be
taling van 50 fr (leden) of 100 fr (met-leden) voor 
18 mei Maks 25 deelnemers Org FVV-Kalmt-
hout 
22 BERCHEM: Naar gent met FVV-Berchem voor 
bezoek aan tentoonstelling ,,De invloed van de 
Vlaamse expressionisten" Vertrek trein Berchem-
statie 8u 30 Verdere gegevens op vergadering van 
16/5 
24 RIJKEVORSEL: Van 18 tot 21u invullen 
belastingsaangiften door VU-Rijkevorsel-Merks-
plas in cafe Hangijzer te Rijkevorsel 

JUNI 
1 ANTWERPEN: 11e Pinstertornooi van 1 t m 4 
juni op terrein Sparta-B, R Orientstraat (Anna 
Bijnaspad) Info V K VLaams Huis 
2 SINT-JOZEF: Vani O tot 11 u 30 en van 13u 30 
tot 16u invullen belastingsaangiften door VU-
Rijkevorsel-Merksplas in café Duivenlokaal, Sint-
Jozef 

WANDELZOEKTOCHT 
TE KONTICH-
WAARL(X)S 

Op 20 mei a s organiseert de Vlaamse Kring 
Kontich haar eerste wandelzocht 

Er wordt vertrokken aan café D'Ekster, Ooststa-
tiestraat 1 te Kontich tussen 12 en 13 uur Sluiting 
van de aankomst is voorzien om 17u 

De deelname per persoon is slechts 50 fr 
De bekendmaking van de oplossingen en de 

prijsuitreiking gaat door vanaf 18 uur 
Er zijn waardevolle prijzen te winnen i 

PLAKKENDE VUJO-
MECHELEN 

In Mechelen ging VUJO vorige week plakken, 
met alleen voor de manifestatie van zondag, maar 
ook voor een Vlaams parlement en tegen het 
beleid van CVP-burgemeester Van Roy 

De binnenstad wordt nu gesierd met affiches 
,,Stadsbeleid = wanbeleid" en de Mechelaars zelf 
zijn aangenaam verrast 

LITERAIR APERITIEF 
TE GENT 

Op zondag 20 mei a s gaat in Vlaams Kultureel 
Centrum Roeland te Gent een literair aperitief door 
Hugo Van der Cruyssen brengt er een keuze van 
teksten uit het werk van een 25-tal Vlaamse vrou
welijke auteurs 

Hugo Van der Cruysse „De inspiratie tot het 
samenstellen van dit programma kwam van me
vrouw Line Lambert (wed J L De Belder), die met 
haar „Literaire Tafel" de vrouw en de muze samen
brengt 

Hoe kan men de diversiteit van namen, en wat ze 
allemaal te zeggen hebben, gevat onderbrengen' 
'k Dacht eerst aan „Alles wat zij noemen wil" Maar 
de dichteres kwam me tegemoet waar zij schrijft 
„Het onzegbare is met te stuiten" 

Poëzie IS wellicht onze meest intieme gedachte 
of wens, of de pnlle aarzeling van de preveling 

En IS poëzie wat anders dan het onzegbare 
zegbaar maken'" 

De lezing begint om 11u stipt Toegang 200 f r , 
aperitief inbegrepen Ook op zondag 27 mei, zelfde 
uur, zelfde zaal (Korte Kruisstraat 3, Gent) 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAAROSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Ca/y 7:^ Jfot^i 

kioo^^mt 3 3Ó90 ^ a 

tm/ifxegj 

m= JS 

MEI 
19 SINT-PAUWELS: Dienstbetoon invullen be
lastingsformulier BIJ Robert Hoelebrandt, Wijn-
straat 46, tel 03/776 89 30 Org VU-Sint-Gillis-
Waas 
21 GENT: EHBO-kursus „Baby" Om 20u in 
Verbond Neutrale Mutualiteiten, Coupure Links 
103, vergaderzaal 1e verdieping (091/2411 13) 
Voor moeders uit het Gentse met een baby van O tot 
24 maanden Org Vlanajo O VI 
23 BUGGENHOUT: Om 19u 30 in Rerum Nova-
rum, Kerkstraat 123, ,,Frans-Vlaanderen of de 
Franse Westhoek" door Guy Demey Met dia
reportage Inkom gratis Org Vlaamse Kring-Bug-
genhout 
25 SINT-LIEVENS-ESSE: 5de Kaas-, Wijn-, Bier
en Maatjesavond Vanaf 20u in zaal Sint-Lievens-
kring Eregasten Hugo Coveliers, Andre Geens, 
Jan Caudron en Bob Van Hooland Muziek Zak
doek Org VU-Herzele-Zuid 
26 SINT-GILLIS-WAAS: Dienstbetoon invullen 
belastingsformulier Bij Romain De Grave, Eeck-
bergstraat 20, tel 03/770 70 62 Org VU-Sint-
Gillis-Waas 
26 SCHOONAARDE: Invullen belastingsaangif
ten ten huize van gemeenteraadslid Herman Van 
Den Abbeele, Losweg 11, tel 42 35 49 Van 9 tot 
11u30 
26 GENT: NTG brengt ,,Rosalie Niemand" in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, om 20u Deu
ren vanaf 19u Iedereen welkom Kaarten 200 fr 
tel 091/26 63 53 Leden VU-Brugsepoort gratis 
kaarten Aansluitend getuigenis door Willy Kuij-
pers Org VU-Gent-Brugsepoort 

ZOEKERTJE 
— 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 02/56916 04 

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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WEST-VLAANDEREN 
MEI 

11 BRUGGE: In De Gulden Spoor, 't Zand 22, om 
20u 30 Vlaanderen in Europa Voordracht en de
bat met Hendrik Brugmans Moderator Pol Van 
Den Driessche Org VU-Brugge 
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 K^arters-
klub De Vlaamse Vrienden 
13 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u 30 verzame
len voor M/andeling in de Scheldemeers^ n te Avel-
gem o I v Geert Orgaer Org Wandelk'ub Vlaams 
Huis 
16 BLA^KENBERGE: Voettocht vcor de derde 
leeftijd Vertrek aan Leopold lll-plein om zich naar 
Bloso te begeven Gevolgd door gratis koffietafel 
info VVVG-Blankenberge 
17 KORTRIJK: Gewestelijke IJzerbedevaart-

avond in de Kortrijkse Koncertstudio Toespraak 
door Guido Sweron Kaarten 80 fr in wk, de 
avond zelf 120 fr Studenten en 60-f 80 fr Kaarten 
bij leden van Ijzerbedevaartwerkgroep Bellegem 
21 BLANKENBERGE: Maandelijkse koffietafel 
van VVVG-Blankenberge, met spreekbeurt door 
Lus Desramauldt Kostprijs 75 fr 

21 lEPER: Naar Noord-Frankrijk met VVI Glasfa-
briek Cristal d'Arques, Bokhaus van Eperleques 
Vertrek 13u stipt Nieuwerck 350 fr pp Inschrij
ven en info 057/20 24 68 
21 IZEGEM: Zaal Oud Stadhuis, 15u voordracht 
over de staatshervorming door P Ruysschaert 
Org WVG-lzegem 

25 BRUGGE-KERN: Kaartavond m „De Diligen-
tie". Hoogstraat 5 te Brugge Vanaf 19u30 Inleg 
80 f r , te winnen kaas en/of wijn Ook tombola 
Kaarten op het sekretariaat (050/33 80 43, na 
18u) 

26 lEPER: Keltenroute met VVI, archeologisch 
wandelpad om en rond Kemmelberg Met eigen 
wagen naar Labyrint, Dries 29 te Kemmel Vertrek 
wandeling 14u30 Om 17u30 koffietafel 375 
f r p p , 200 fr -12j Org W l 

TAXICHAUFFEURS GIDSEN KLANTEN 
Op initiatief van de Nationale Groepering van 

Taxi- en Lokatieautobedrijven werd op 22 en 29 
april j I te Brussel een specwle kursus voor taxi
chauffeurs georganiseerd, om hen in te wijden in 
de kultuurhistorische aspekten van Brussel Dit 
initiatief kadert volledig in het algemeen streven 
van de Groepering om het beroep van de taxichauf
feur te herwaarderen 

Tijdens een plechtige bijeenkomst op 29 april 
wees staatssekretaris Vic Anciaux op de konkrete 
bedoeling van dit initiatief 

BRABANT 
MEI 

12 LENNIK: Hyacintenwandeling Hallerbos, door 
Vlanajo Vertrek 14u aan Nijvelsesteenweg ter 
hoogte van Vlasmarkt Afstand ong 9 km Einde 
voorzien rond 17u Laarzen of hoge wandelschoe
nen en eventueel verrekijker zijn geen lukse 
13 HOFSTADE: Rommel- en kleinveemarkt, tus
sen 9 en 12u 30 te Hofstade (Zemst) Ambrosstwg, 
naast de kerk Tevens van 14 tot 19 u in 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 
14 BRUSSEL: Ontmoeting Vic Anciaux — Char
les Picqué Moderator Guido Fonteyn Om 20u in 
De Markten, Oude Graanmarkt 5 Inkom gratis 
Org VU-Hoofdstedelijke afdeling 
15 LONDERZEEL: Hugo Coveliers over Roze 
Balletten en Banditisme In zaal Egmont om 20u 
Org Vlaamse Kring en FVK-Rodenbachfonds Lon-
derzeel 
25 LENNIK: Kultureel Weekend te Lennik Met 
kunst- en hobbytentoonstelling op 25,26 en 26 mei 
in de gemeentelijke Sporthal, waar ook deelname 
van het Pajottenlands Jongerencentrum 
27 GAASBEEK: Rommel- en Antiekmarkt, Kerk
plein Gaasbeek Info 02/532 01 72 

JUNI 

2 VOSSEM: 20ste VU-bal in zaal Edelweiss 
Vossemberg te Vossem Deuren 20u Iedereen 
welkom Org VU-Vossem 

Opzet IS inderdaad dat taxichauffeurs tijdens de 
nt enigszins als gidsen zouden optreden en de 
aandacht van hun passagiers zouden trekken op 
de kulturele riikdom van het Brusselse patrimo
nium 

Lesgever was Paul De Ridder, doctor in de 
Middeleeuwse geschiedenis en kabinetsadviseur, 
die vanuit zijn deskundigheid en ervanng als archi
varis van het Rijksarchief, de deelnemers op een 
uitnemende wijze kon boeien 

VIC Anciaux verheugde zich over het feit dat 
zowel Brusselaars als met-Brusselaars, Franstali-
gen als Vlamingen, zelfstandigen als werknemers 
hadden deelgenomen aan de kursus en bereid 
waren mee te werken aan de positieve promotie 
van onze hoofdstad 

MEI 

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 een zone Inschrijven en info 
bij Leo Domen, Haagdoornstraat 47 te Neerpelt 
(64 33 03) 
16 MAASMECHELEN: Gratis belastingsservice 
van 20 tot 22u in zaal 't Gleeg, Jozef Smeetslaan 
104 Org VU-Maasmechelen 

JUNI 
2 MAASMECHELEN: Gratis belastingsservice 
van 10 tot 12u in zaal 't Gleeg, Jozef Smeetslaan 
104 Org VU-Maasmechelen 

NIEUW VUJO-
BESTUUR LIMBURG 

In het kultureel centrum van Hasselt hield de 
VUJO-Limburg bestuursverkiezingen Frank Van-
denwijngaert, 25 jaar, werd verkozen tot provinciaal 
voorzitter van VUJO-Limburg Hij is afkomstig van 
Heusden-Zolder 

HIJ verkondigde dat hij met VUJO-Limburg zal 
streven om het Vlaams identiteitsbesef bij de jonge
ren opnieuw aan te wakkeren Hij kondigde verder 
een reeks spektakulaire akties aan rond het anker
moment leefmilieu Hij heeft ook de aandacht 
gevestigd op de problematiek van de steeds verder 
uitdeinende ontgnnding in het Maasland 

Andere bestuursleden zijn sekretaris Linda 
Grauls, penningmeester Paul Puttemans, onder
voorzitter Johan Cuypers en verder Johan Melotte, 
Luc Nelissen, Wilfried Remy, Stefan Leeten Luc 
Gijsen Luc Luwel, Roeland Lambrechts, Koen 
Thevissen, Mario Thijs, Michel Rossignuolo, Edwin 
Vanherf, Nco Nijsten en Linda Vissers 

VU-KAMPENHOUT EN LEEFMILIEU 
VU-gemeenteraadslid Marie-Louise Thiebaut 

heeft in de gemeenteraad van Kampenhout een 
reeks VU-voorstellen geformuleerd en deze op de 
agenda van de zitting bijgevoegd 

ZIJ stelt voor een gemeentelijke toelage te voor
zien voor inwoners die een regenwaterput bouwen 
Hiermee wordt het regenwater opgevangen en kan 
hergebruikt worden De toelage zou 2 000 fr bedra
gen 

Verder wil het raadslid een toelage geven aan 
verenigingen die regelmatig zorgen voor ophaling 
van oud papier Op die manier wordt de afvalberg 

erg verkleind Het voorstel houdt in dat de vereni
ging per ton ingezameld oud papier 250 fr aan 
gemeentelijke toelage zou ontvangen 

Het raadslid wil het zelf komposteren van de 
organische afval stimuleren Daarom stelt ze voor 
een gemeentelijke toelage te voorzien voor elke 
aankoop van een tuinkompostvat Voor elke aan
koop, echter maar eén vat per woning, wil zij een 
gemeentelijke tussenkomst van 500 fr 

Marie-Louise Thiebaut zal deze drie voorstellen 
met klem verdedigen tijdens de gemeenteraad m 
de loop van mei 

ADVERTENTIE 

Cultureel Centrum Den Blank v.z.w. — Overijse 
werft aan: 

THEATERTECHNICUS (m/v) 
— w/ij zoeken een dynamisch technicus oor de ondersteuning van de diverse produktie 
— scholmg/ervanng en referenties worden attent ingeschat of houder zijn van het 

einddiploma of getuigschrift van hoger kunstonden/vijs van het korte type 
— bereidheid tot avond- en weekendvĵ erk is evident i 
— voor meer inlichtingen 02/687 59 59 

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae sturen aan Cultureel Centrum Den Blank 
t a v Dirk Vande Cauter, direkteur — Begijnhofplein 11 — 1900 Overijse 
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LEPEL & VORK 

R E S T A U R A N T 

Specialiteit VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

Grillade Ribstuk aan 't been 
„ABERDEEN" 
(van superieure 
Schotse kwaliteit) 

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70 34 17 

Dinsdag gesloten i 

Rustieke sfeer in een 
landelijke omgeving op 2 km van Oostende-Centrum 

RESTAURANT 

K::^asseêtbet0 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van da HeysaI, 
baan Plantentuin 

LUNCH-MENU 
— Proevertje 
— Asperges met Sherrysaus 
— Zalm met kreeftensaus)e 
— Nagerecht 

900 Fr.p.p. 
Er IS ook een marktmenu 

aan 1.400 fr. p.p. 

BANKETTEN 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 

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 

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 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunctiroom -Coffeestiop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
BIJ vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetottg 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks 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 
Fi|ne 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 I met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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WIJ-PROMOTIE 

STEREO-RADIO 

WIJ-TOMBOLA 
UITSLAG 

Op donderdag 3 mei had op de redaktie de 
trekking plaats van het weekblad WIJ. 

95 prijzen vonden een bezitter. Hieronder de 
lijst van prijzen en winnaars. 

Winnaars opgelet! U kunt uw prijs afhalen op 
het algemeen VU-sekretariaat (vragen naar Hilde 
De Leeuw) vanaf maandag 14 mei en dit tot en 
met 30 Juni 1990. Best even vooraf bellen 
02/219.49.30. Niet vergeten uw tombolabiljet 
mee te brengen. 

Winnaars die hun prijs niet kunnen afhalen 
sturen hun tombolabiljet, vergezeld van hun 
telefoonnummer, naar het algemeen sekreta-
riaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.. Er zal 
een oplossing gezocht worden om de prijzen te 
bezorgen. 

Aan alle winnaars van harte proficiat. 

KOMBI-OVEN 
nr 10039 — Henk Goovaerts, Rotselaar 

20.000 FR. KLEDINGBON 
nr 15144 — Luk Van Biesen, Kraainem 

ZUID-TIROL 
nr 15240 — Wim Duys, Broechem 

REIS NAAR HULL 
nr 10608 
nr 15184 
nr 10545 
nr 15004-
nr 15201 • 
nr 15277 • 
nr 10147-
nr 10387-
nr 10536-
nr 15133 • 

- F De Wachter, Wommelgem 
• Cecile \fens-Demuynck, Izegem 
- Jef Fierens, Emblem 
• Bert Anciaux, Neder-over-Heembeek 
- Pierre Vos, Riems 
- Marie-Louise Thiebaut, Berg 
• Nadine Van der Spiegel, Zottegem 
• Maurits Verholle, Roeselare 
• Rita Carlson, Laken 
• Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 

nr 15126 • 
nr 10142-
nr 10492 • 
nr 10270-
nr 10362 
nr 10464 -
nr 15046-
nr 15076-
nr 10034 -
nr 10601 -

Walter Storms, Lovendegem 
• Gilbert Tavernier, Beernem 
Walter Hennevin, Smt-Joris-Winge 

• Sonja Van Loock, Broechem 
- Paul Clijsters, Kessel-Lo 
- Ludovicus Schaaije, Broechem 
• Marc Galle, Wichelen 
• Ward Herbosch, Wommelgem 
- Frans Houtman, Welle 
- Gert Cave, Geel ^^^ , ^ 

AUTOSTOFZUIGER 
nr 10414 — Paul Van Steenberge, Ertvelde 

MEUBELWAARDEBON 
nr 10292 — Raymond Vos, Riemst 

PROZAWERKEN FELIX TIMMERMANS 
nr 15288 — Jacques Vander Haeghen, Oudenaar
de 

HAARDROGER + BADKAMERRADIO 
nr 10056 — Jan Maertens, Izegem 
nr 15030 — Kate Degeyter, Gent 
nr 10125 — Bart Provijn, Sint-Martens-Latem 
nr 10071 — Maria Jimenez, Antwerpen 
nr 10173 — Godelieve D'Hoore, Gent-Centrum 
nr 10170 — Jozef De Meutter, Itegem 
nr 10290 — Theo Maho, Linter 
nr 10094 — Elza Van Laere, Beveren 
nr 10514 — Willy van Eepoel, Hulshout 
nr 10001 — Celis-Reiners, Antwerpen 
nr 10497 - Alfons Fordel, Haacht 
nr 10650 — M Verrijcken, Mechelen 
nr 10637 — Jan Vandommele, Izegem 
nr 10529 — Rita Herbosch, Wommelgem 
nr 10431 — Bob Rijckbosch, Deinze 
nr 10052 — Jo Smet, Beveren 
nr 10257 — Gerard Geerts, Overpelt 
nr 10541 — Willy Meeus, De Panne 
nr 15134 — Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 
nr 15092 — Anny Lenaerts, Wilrijk 
nr 15088 - Willy Kuijpers, Herent 
nr 15079 — Ward Herbosch, Wommelgem 
nr 15153 — Luk Van Biesen, Kraainem 
nr 15188 — Bert Verleysen, Munsterbilzen 
nr 15269 — Willy Putzeys, Lummen 
nr 10210 — NV Gebr Timmerman, Eeklo 
nr 10599 — M Eerlingen, Everberg 
nr 10390 — Hugo Duneux, Edegem 
nr 10438 — Marc De Rammeiaere, Wingene 
nr 15273 — Walter Storms, Lovendegem 

nr 10215 — Lucia Baervoets, Bornem 
nr 10121 — Gies Cosyns, Kluisbergen 
nr 10434 — Antoine Denert, Bazel 
nr 10628 — Achiel Bevers, Essen 
nr 10084 — Gilbert Creyf, Assebroek 
nr 10638 — Stefaan De Bruyne, Antwerpen 
nr 10583 — Louis Wilbers, Hulshout 
nr 10374 — Gunther De Kegel, Aalst 
nr 10139 — Anne-Mie Hemerycke, De Panne 
nr 10063 — CMB NV, dhr Saverys, Antwerpen 
nr 10011 — Johan Peelers, Bornem 
nr 10407 — Herman Neukermans, Gooik 
nr 10574 — Frans De Bie-Van Looveren, Wommel
gem 

nr 10299 — Marijke Vanderstraeten, Riemst 
nr 10607 — Marc Van Branteghem, Aalst 
nr 10107 — Marc De Buyser, Lebbeke 
nr 10251 — Johan Ardinois, Vinderhoute 
nr 10235 — M Aarts, Borgerhout 
nr 10521 — E Huyshauwer, Sint-Martens-Latem 
nr 10199 — Viktor Desmet, Halle 
nr 10582 — Louise Grielen, Ranst 
nr 10079 — Ria Scharlaeken, Sint-Eloois-Winkel 
nr 10207 — Reimond Temmerman, Buizingen 
nr 10033 — Philomena Hellinx, Hoeselt 
nr 10097 — Arthur Van Dierendonk, Oostkamp 
nr 10017 — Rudi Van Gompel, Dessel 
nr 10391 — Frank De Hertog, Lippelo 
nr 10181 — Anne Mane De Clercq, leper 
nr 10262 — Fred Willems, Grimbergen 
nr 10288 — Krist Lust, Roeselare » 
nr 10338 — Machteld Ledegen, H»enthout 
nr 10314 •— Ludo Smeekens, Brussel 
nr 10630 — Godelieve Decavele, Kortrijk 
nr 10592 — Roger De Vos, Sint-Katarine-Lombeek 
nr 15106 — Maurice Passchyn, Meise 
nr 15305 — Pierre Vos, Riemst 
nr 15210-VU-Haacht 

nr 15008 — Bert Anciaux, Neder-over-Heembeek 
nr 15285 — Erna Van Hemele, Zaventem 

\ 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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WEL NODIG! 
In WIJ nr 18 van 4 mei j I verheugt J 

Larens (Herselt) zich over de verbetering van 
ons blad Zo doen velen het Daarbij schrijft 
hij dat de bijdragen over de ontvoogdings-
strijd van andere volkeren hem minder aan
spreken dan de taal- en geschiedkundige of 
ekologische Mag ik hem doen opmerken dat 
de artikels over de ontvoodingsstrijd m Euro
pa en in heel de wereld uniek zijn in de 
Vlaamse pers"? In twee scholen heb ik bo
vendien ervaren hoe deze degelijke, inzich
telijke stukken gebruikt werden tijdens de 
lessen aardrijkskunde en aktualiteit Ge
schiedenis en taalkunde kan de lezer nog 
terug vinden in de biblioteek Maar het le
vend bevrijdend geschiedenisgebeuren, 
waarmee Vlaanderen volksverbonden leeft, 
vindt men nergens anders dan in WIJ en in 
het VUJO-blad Voor onze familie mag deze 
informatie zelfs een vaste rubriek worden 

P.C, Schaffen 

VRIJE LEGERDIENST 
In WIJ van 27 april j I heeft de heer Hans 

Vanden Bussche het over „vrije legerdienst 
in een vrij België Een standpunt waar ook 
de jeugd eindelijk iets aan heeft " 

Ik betwijfel ten sterkste of de jeugd iets 
heeft aan een ,,België", welk bijvoeglijk 
naamwoord men er ook tegenaanplakt Het 
IS een „vrij Vlaanderen" dat al onze aan
dacht, inzet en doorzettingsvermogen ver
dient Laat België voor wat het is een grote 
histonsche vergissing Haar enige verdien
ste IS dat ze dagdagelijks aantoont dat ze 
een rem is op de ontplooiing van de volksei-
genheid In die optiek kan ik de heer Vanden 
Bussche onmiddellijk bijtreden wanneer hij 
zegt dat de huidige vorm van legerdienst in 
onze maatschappij met passend en totaal 
zinloos IS Heel simpel omdat ,,den belgiek" 
die gediend wordt op zichzelf met passend 
en totaal zinloos is 

Een alternatief ware misschien wel een 
jaar studie over de Vlaamse beweging, zodat 
onze jeugd weet waarover het allemaal gaat 
Op die manier ontstaat er dan geen „verlo
ren jaar" meer, en zullen velen de zin 
ontdekken van hun studie in de jaren die er 
aan vooraf gingen Het heeft inderdaad geen 
zin jeugdige mensen met wapens te beladen 
om een fiktieve vijand te lijf te gaan De 
onwetendheid, die hun grootste vijand is, 
kan best bestreden worden door het bijbren
gen van kennis Kennis over hun eigen 
kuituur, aard en mogelijkheden om in het 
Europa van morgen meer te kunnen beteke
nen dan een marionet aan Belgische touw
tjes 

Vrij België, neen, beste Hans Vrij Vlaan
deren, vrij van België' 

Mark Buysse, Wetteren 

HIPOKRIET 
Het blijft jammer dat de VU (een partij die 

„anders" noemt dan de andere- haar partij
blad („Hopen geld" in WIJ van 27 apnl '90 
1V m 0,7 %) vult met alle mogelijke en niet-
mogelijke beschuldigingen gencht naar CVP 
en SP 

In deze materie vind ik dit een hipokriete 
houding daar volgens minister Schiltz (VU-
minister van Begroting) te Deinze op 25 apnl 
j I beweerde dat de 0,7 % doelstelling met 
kon bereikt worden, daar er geen geld meer 
voorhanden is 

Dergelijke tegenstrijdige berichtgeving in 
één en dezelfde week getuigt ten eerste van 
slechte joernalistiek en ten tweede dat de 
partij dringend toe is aan bezinning en een 
vernieuwde aanpak 

Willy Vlleghe, Drongen 

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
kelijk deze van de redaktie. 

1 MEI-VIERINGEN 
VAN DE SP 

Zo mogen we het feest van de arbeid wel 
noemen Volgens de BRT vierde alleen de 
SP Er wordt traditiegetrouw op die vieringen 
de internationale gezongen 

Eén opmerkelijk verschil tussen de SP-
vienngen in Wallonië en Vlaanderen Ik keek 
naar het nieuws op RTBF en op de BRT' 

In Wallonië is de PS met beschaamd om 
naast de rode vlaggen nog fier te vlaggen 
met de vlag van hun gemeenschap de 
Waalse haan 

In Vlaanderen hebben we tevergeefs ge
zocht naar een vlag van de Vlaamse ge
meenschap de Vlaamse leeuw Blijkbaar is 
de SP beschaamd om te vlaggen met de 
leeuwenvlag De Walen hebben de SP een 
les gegeven in volkse fierheid i Dat weten we 
weeral Vlaamse simbolen zijn bij de SP 
•ghQgI 

Wllfried Roslers, Neeroeteren 

NAAMSVERANDERING 
BRT 

De stemming in de Vlaamse Raad over de 
naamsverandenng van BRT m VTRO heeft 
weer eens duidelijk gemaakt dat Vlaanderen 
noch van de SP noch van de CVP enig hei) 
moet verwachten Dat minimum aan Vlaam
se fierheid kunnen zij nog met opbrengen Is 
er eén zinnige reden die zij kunnen aantonen 
waarom zij tegen de naam VTRO (Vlaamse 
Televisie en Radio Omroep) z i jn ' 

Als Vlaanderen nog vragende partij is dan 
IS dat louter en alleen te wijten aan de 
mosselhouding van de twee grootste Vlaam
se partijen Arm Vlaanderen' 

IJzerbedevaartkomitee, Maaseik 

ABORTUS EN KONING 
De abortuswet is een belgicistische vod-

denwet die uit veel politiek gesjoenwl is 
ontstaan Daarom alleen al moet zij door de 
Volksunie — die toch strijdt voor een propere 
politiek — bestreden worden 

Die wet werd ons opgedrongen door een 
vrijzinnigheid die in Vlaanderen minoritair en 
in Wallonië majoritair is ze was echter maar 
mogelijk met de medewerking van de onge
neeslijke princiepsloosheid van enkele 
machtige ,,Tweekerkenaars" Daardoor zal 
deze wet onze flaterlandse geschiedenis 
ingaan als de wet Lallemand-Michielsens-
Martens-Dehaene 

Die vrijzinnigheid heeft ook de Volksunie 
intern verdeeld De partij had nochtans ter 
zake een eigen en moreel meer verantwoord 
standpunt ingenomen dat ook door niet-
kerkelijke humanisten kon bijgetreden wor
den Enkelen hebben verkozen dit standpunt 
met te verdedigen Dat wordt de partij nu 
zwaar aangerekend Haar belagers vergeten 
daarbij dat de Volksunie een pluralistische 
partij IS, die zich met verschuilt achter een 
gedeconfessionaliseerd kristendom, wat in 
zichzelf al kontradiktorisch is De Volksunie 
heeft in haar rangen geen man die geknield 
de pauselijke zegen ontving tijdens een pn-
vate audiëntie in het Vatikaan, die vooraan 
tussen de gelovigen zat bij de pausviering in 
Zwijnaarde, die naast de kardinaal zat en 
samen met deze het programmaboekje van 
de Mana-processie van Mechelen doorbla
derde, de man die nu uitpakt met het on
waardige smoesje van de „trouw aan het 
gegeven woord" om een verderfelijke wet 
door het parlement te jagen De man die 
daarvoor het staatshoofd in quarantaine stel
de om, in een duistere 1830-stijl een soort 
Voorlopig Bewind in het leven te roepen 
enkel en alleen om één wetsontwerp tot wet 
te maken door de afkondiging en bekrachti
ging ervan in naam van een Belgisch volk, 
dat voor de Vlaams-nationaiisten met be
staat 

F. Vanbrabant, Hasselt 
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MEIKLOKJES BIJ 
51205427856 

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

MILLE FRANCS 

Meiklokjes, 
de mooiste bloemen 
zo teder 
als geschenk... 
SKM heeft ook zijn 
meiklokje voor U: 
per aankoopschijf 
van 10.000 fr. 
krijgt U van ons met 
nevenstaande bon 
1.000 fr. korting 
Zo Hef en teder 
net een meiklokje... 

51205427856 

1000 
il! 

BON 
1000 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 

Opgelet: deze bon is niet 
geldig op solden en pro
moties en kan niet gebruikt 
worden in combinatie met 
andere kortingen. 
Deze bon is geldig van 
2 mei 1990 tot 26 mei 
1990. 

D.icilijks open \ j n 9 lol IS u VRIJDAGAVOND: FEEST-
EN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
VOING hASHION CL l B. OPEN TOT 21 V. Zon en 
k'osldancn eeslolcn VTBOVAB 

het modehart 
van België 

Al2 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 



tWiBJiiiwiftiitiia'gaBii mi 

KONCEPT 
DAT ALLES 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BUL kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afweri<ing droogt 
het label von de Belgischie fobrikont nr, 1 von het 
betere kontoormeubiloir. . 

ERGONOMIE ^ ^ 
Op mensenmaat beM^^- Verzonken kobel-
doorvoer en niet-reflgperende bovenbladen die 

-i'-' --fe hoogte verstelbóMMBVoor elke werksitu-
' is er een ideale o p l ^ ^ B , 

FLEXIBILITEIT ^ Ê É K I 
Met één enkel ond^^^^n%en beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij oonbouv /̂ en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke öjgpvoud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone f 
Toonzalen open van 8 30 u ' 
BRUSSEL Montoyerstraat )C 
Toonzalen open van 8.30 '' 


