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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
^ \ ,/B 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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baron ru/rtlrlaan "8 
^ 8320 brujmf 4 A 
l^baan bru)(f{r noMkamp^l 
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PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa's 
in alle prijsl<lassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II loon 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 
Vijfhulzen 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 

PUNTJE BIJ PAALTJE 

E
R is deze week in de Wetstraat een vonk 
ontstaan die voor een boeiende Goede Week 
kan zorgen. De voorstellen van de eerste-
minister werden vanaf dinsdagochtend door 
hem en de vice-premiers besproken. Eindelijk, 
zouden wij zo zeggen. Als het menens is met 
de uitvoering van het regeerakkoord mag niet 
langer getalmd worden en moet iedereen het 
spel gemeend spelen. 

Er zij nu ook geen Golf-ekskuzes meer en de 
resterende tijd zal nuttig kunnen gebruikt wor

den om de begroting van 1992 fatsoenlijk op te stellen. 
Alle bekwame spoed ten spijt speelt vice-premier 

Moureaux weer glansrijk zijn rol van stoorzender. Het 
gekrakeel van Moureaux, weliswaar het belangrijkste 
PS-personage in deze regering maar ,.slechts" een 
Brusselaar, doet vreemd aan. Wellicht was de houding 
van de PS anders geweest ware deze partij in het 
kernkabinet door een Waal vertegenwoordigd. Niet 
alleen ageert Moureaux naast de Waalse strategie die 
een doorgedreven autonoom Wallonië beoogt, hij haalt 
bovendien oude frankofone koeien uit de gracht. Mou
reaux ruikt verkiezingen en wil het 
FDF de loef afsteken met achter
haalde eisen. Of wil hij punten 
skoren binnen de Waalse PS door 
met het dossier Voeren — en dus 
ook voortrekker Happart — voor 
zich te winnen? 

Om te weten wat niet meer kan 
zou de vice-premier zich moeten 
herinneren dat de niet-benoeming 
van Happart tot burgemeester van 
Voeren het gevolg is van de juridi
sche vastlegging van nieuwe 
rechtsregels in de zogenaamde pa-
cifikatiewet, goedgekeurd door Ka
mer en Senaat. En dat is géén 
vodje papier dat zo maar eenzijdig door een vice-
premier teniet kan worden gedaan. 

Sommige Franstaligen hebben zich met deze staats
hervorming nooit echt kunnen verzoenen. Zij hebben 
daarover rabiate uitspraken gedaan, maar deze vielen 
telkens tussen de plooien van de bestaande wil om het 
met deze staatshervorming ernstig te menen. Wij 
hebben dit verzet steeds afgekeurd, maar nooit onder
schat te meer daar het samenliep met het verzet van 
behoudsgezinde stemmen uit een kleine maar invloed
rijke PSC-hoek. 

Dat deze obstruktiepogingen thans gestalte krijgen in 
de persoon van een vice-premier smeedt de Vlaamse 
partijen en haar vertegenwoordigers in de regering 
nauwer aan mekaar. Zij moeten onverzettelijk blijven 
tegen het gescharrel in de tweetalige gebieden. 

De houding van Moureaux drijft bovendien een wig 
binnen wellwillend Wallonië en dat lijkt ons zeer gevaar
lijk. Want in het regeerakkoord werd ook door haar 
vertegenwoordigers het territorialiteitsbeginsel, ook 

voor de verkiezing van de regionale parlementen, 
afgesproken en vastgelegd. Een princiep waardoor de 
grenzen van de regio's onaantastbaar zijn en waaruit 
voortvloeit dat alle inwoners van Vlaams-Brabant en 
Voeren tot de Vlaamse gemeenschap behoren en enkel 
aan de Vlaamse raadsverkiezingen kunnen deelne
men. 

Dit princiep werd als vaste waarde aanvaard, ook 
door de machtige Waalse PS-federaties die op hun 
kongres van Ans de franstaligen in Brussel en in 
Voeren gevraagd hebben ,,het regionale feit" te aan
vaarden. Toen het te laat was zijn de frankofone 
Brusselaars en de dito randbewoners blijkbaar de 
schellen van de ogen gevallen, maar zij reageren te 
laat. Er nu een strijdwapen van maken is oneerlijk en 
misplaatst. Zij en vice-premier Moureaux moeten be
seffen dat op deze stappen niet kan teruggekeerd 
worden. 

Bovendien is met dit verzet niemand gediend. Thans 
de gemaakte afspraken betwisten en opblazen is de 
klok terugdraaien en weer verzanden in het moeras van 
steriele kommunautaire ruzies. 

Het zal, wanneer de komende 
dagen puntje bij paaltje komt, zo al 
moeilijk genoeg zijn want knelpun
ten zijn er genoeg. En of er deze 
weken rezultaat geboekt wordt of 
niet, alle partijen zullen ooit de 
federale logika moeten aanvaar
den. Voor ons is deze eenvoudig: 
de rechtstreekse verkiezing van re
gionale parlementen voor Vlamin
gen en voor Walen. En om de 
Oproep van Ans nog maar eens te 
citeren ,,alle bevoegdheden zo 
snel mogelijk naar de twee gewes
ten". 

Geen van beide volkeren is er 
mee gediend om zonder eigen volksvertegenwoordi
ging te leven, bestuurd te worden door hele en halve 
regeringen, door gedeeltelijk gefederalizeerde admini
straties, door overgangswetten en dekreten waaraan 
alleen juristen kop en staart krijgen. Bovendien heeft 
geen enkele federalist zin om onder de aftandse 
verzamelnaeim ,,Belg" aan een Europese toekomst te 
beginnen, een Europa dat zich door dezelfde federale 
logika op kulturele identiteit en politieke kracht van de 
regio's zal uitbouwen. 

Kommentatoren menen kruitdamp in de Wetstraat te 
ruiken, en dat zal misschien zo wel zijn, maar laten wij 
vertrouwen hebben in de koelbloedigheid en de rede
lijkheid van politici voor wie een woord een woord is. Zij 
die gewild met vuur spelen moeten beseffen dat het 
alternatief een ondoorwaadbaar moeras is. 

Nu dezer dagen puntje bij paaltje komt moeten de 
echte federalisten het laatste woord krijgen! 

Maurits Van Liedekerke 
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11 

Het wetsontwerp dat een aan
tal ekonomische overheids
bedrijven hervormt, werd in 
de senaat goedgekeurd. 

is. De 
zaken. 

Komt ze er of komt ze er 
niet? Het lijkt er in ieder 
geval op dat de regering 
er nu echt aan begonnen 

derde faze, een stand van 

^ f^ Volgens kamerlid Etienne 
T J Van Vaerenbergh schort 

I ^ J er heel wat aan de demo-
kratische werking van en 

kontrole op de interkommunales. 

M M Bij de verkiezingen voor 
I / l '^^ provinciale staten in 
I " ^ Nederland kreeg de 

PVDA rake klappen. D66 
was de grote winnaar, maar ook de 
regionale partijen boekten vooruit
gang. 

^ H Verleden vrijdag vond de 
I 1 % Internationale Vrouwen-
I ^ J dag plaats. En morgen 

organiseren de VU-vrou-
wen een kaderdag. Aanleiding ge
noeg om ruim aandacht te schen
ken aan wat meestal ten onrechte 
het zwakke geslacht genoemd 
wordt. 

M ^m Om een evenwichtige sa-
I g menleving te verkrijgen 
I g moet de maatschappij an

ders ingericht worden. 
Daartoe moeten nog heel wat voor
waarden verwezenlijkt worden. 

^ ^ ^ WIJ sprak met vrouwen in 
1 % l ®®" mannenwereld: een 

I ^ kafeebazin, een VU-afde-
lingsvoorzitster, een les-

geefster aan moslim-migranten, 
een emancipatiewerkster en een 
arts. 

f^ f^ Wie van antieke bescha-
M ^ 1 vingen houdt kan in de 

ll^ ^J Generale Bank te Brussel 
zijn hartje gaan ophalen 

aan de tentoonstelling ,,Metamorfo
sen van de antieke kunst". 

34 
In de galerij van grote 
naoorlogse kampioenen 
neemt de Bretoen Jean 
Robic een bijzondere 

plaats in. 

(omslagfoto: R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

Een half miljoen ontevreden Sovjet-burgers protesteerden zondag jl. op het 
Manesjplein in Moskou tegen president IViikha'il Gorbatsjov en voor Boris 
Jeltsin. Ze eisten het ontslag van Gorbatsjov en de kommunisten uit de 
regering. In steden doorheen het ganse land vonden gelijkaardige protestma
nifestaties plaats. Zondag a.s. vindt in de Sovjet-Unie het referendum plaats 
over een nieuw unie-verdrag. De hervormingsgezinde burgemeester van 
Moskou riep reeds op om neen te stemmen. Zes van de 15 Sovjet-republieken 
lieten ook al weten dat ze het verdrag niet zullen aanvaarden, 2 andere 
republieken willen via enkele ekstra vragen hun bevolking raadplegen over 
een eventuele afscheiding. Gorbatsjov's voorstel voor het unieverdrag kent 
volgens de republieken nog teveel macht toe aan Moskou. Het centrale gezag 
blijft bevoegd voor o.m. de strijdkrachten, de buitenlandse politiek en handel, 
de munt, de begroting, de politie en de kommunikatie. (foto reuter) 

HET GEHEUGEN... 
PS-vice-premier Philippe Moureaux zit in 

een lastig parket. Als PS-topfiguur en Brus
selaar moet hij een beetje rekening houden 
met de wensen van de Franstaligen uit de 
rand. Zeker als ook Deprez, wiens PSC na de 
volledige uitvoering van de derde faze nog 
veel meer te verliezen heeft, onmogelijke 
eisen begint te stellen, kon Philippe niet 
achterblijven. Wat niet wil zeggen dat hij 
onmiddellijk zijn geheugen moet verliezen. 

De PS-vice-premier is nl. tot de ontdekking 
gekomen dat de niet-benoeming van Hap
part tot burgemeester van Voeren in strijd 
zou zijn met gemaakte afspraken. Niet alleen 
komt Moureaux hier vrij laat mee op de 
proppen, ook is zijn stelling manifest onjuist. 
De niet-benoeming van Happart is immers 
het gevolg van de juridische vastlegging van 
nieuwe rechtsregels in de pacifikatiewet, een 
wet die door kamer en senaat werd goedge
keurd en niet eenzijdig kan worden opge
zegd door een vice-premier. 

...VAN MOUREAUX 
Hetgeen wel werd afgesproken en vastge

legd in het regeeral<koord - ook voor de 
verkiezing van de regionale parlementen • is 
het territorialiteitsbeginsel, waardoor de 
grenzen van de regio's onaantastbaar zijn en 
waaruit voortvloeit dat alle inwoners uit 
Vlaams-Brabant en Voeren enkel voor 
Vlaamse de Raadsverkiezingen kunnen 
stemmen, zo reageerde VU-voorzitter Jaak 
Gabriels prompt op de uitlatingen van Mou
reaux. 

De Vlaamse Vrije Demokraten menen dat 
een volharden in de boosheid noch de PS-
vice-premier, noch de Franstaligen in de 
rand enig soelaas kan brengen. Gemaakte 
afspraken en het regeerakkoord opblazen 
zal de situatie niet vergemakkelijken, inte
gendeel. 

VREDE NA DE 
OORLOG? 

Het heeft er inderdaad veel van weg dat de 
oorlog in de Golf gemakkelijker gewonnen 
werd dan de vrede. De Amerikaanse presi
dent Bush gaat wellicht volgende maand een 
rondreis maken door het Midden-Oosten, als 
de kruitdamp wat gezakt is. Nu vertoeft zijn 
Buitenlandminister Baker er, om het pad 
voor Bush wat te effenen. 

Baker drong er in Israël bij Sjamir wel op 
aan dat Tel Aviv zich wat soepeler zou 
moeten opstellen jegens de Palestijnen. 
Maar of Israël na de gruwelijke aanslag op 
vier joodse vrouwen bereid zal gevonden 
worden om wat water bij de'wijn te doen 
wordt overal betwijfeld. 

Van zijn ontmoeting met Palestijnse verte
genwoordigers in de Bezette Gebieden kan 
Baker alvast onthouden dat een regeling van 

het Israëlisch-Arabisch konflikt zonder de 
PLO van Jasser Arafat onmogelijk is. Wordt 
vervolgd. 

De situatie in Irak blijft intussen onduide
lijk. Het Iraaks verzet heeft de ene dag de 
heilige steden Najaf en Kerbala stevig in 
handen, en de volgende dag meldt Bagdad 
lakoniek dat het Iraaks leger de opstand 
bedwongen heeft. De Koerden sturen ook 
zegeberichten de wereld in. Bijna drievierde 
van het Koerdisch grondgebied zou gekon-
troleerd worden door de Koerden. 

DHOORE EN DE 
MINISTERS 

CVP-fraktieleider in de Kamer Luc Dhoore 
is een man die wel eens meer vergeet een 
blad voor de mond te nemen. Omdat de 
kollega's in het parlement terdege beseffen 
dat deze eigenschap de politieke karrière 
van Dhoore al meer gehinderd dan bevor
derd heeft, geniet het CVP-kamerlid veel 
respekt bij zijn politieke tegenstrevers. 

Dhoore weet dat hij, behalve misschien 

een bevestiging van zijn fraktieleiderschap, 
van het leven als parlementair niet veel meer 
te verwachten heeft. Dit maakt hem natuur
lijk nog vrijpostiger in het uiten van zijn 
mening of het formuleren van ideeën die bij 
veel mensen van eigen partij wel eens in een 
verkeerd keelgat schieten. 

Nu wil Dhoore binnen de CVP het minister
schap beperkt zien tot 8 jaar, dat zijn twee 
mandaten van vier jaar. Dat vertelde hij 
tenminste aan De Morgen. Volgens Dhoore 
leidt een te langdurig kontakt met de macht 
immers tot een beetje misvorming, voor het 
overdreven uit zijn op macht, een speciale 
ingesteldheid. Na hun ministerschap zouden 
de gewezen ministers dan in het parlement 
met ekstra kennis van zaken de regering 
kritisch kunnen kontroleren. 

Dhoore vindt wel dat er uitzonderingen 
moeten mogelijk zijn. Met name noemt hij uit 
eigen rangen Martens en Dehaene op. Maar 
andere CVP-ministers kennen minder gena
de in de ogen van de kamerfraktieleider: 
Eyskens en Coens bvb. En Gaston Geens? 
Dat is volgens mij één van de mensen die 
duidelijk terug parlementair moeten worden, 
antwoordde Dhoore. 
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DOORDEWEEKS 

Een prachtige foto voor het nageslacht: de grote generaal Schwarzkopf en zijn 
Saoedische akoliet prins Khalid Bin Sultan verzamelen soeveniers op het 
strand van het bevrijde Koeweit. Wedden dat de koers van de flesjes Koeweits 
zand die de Amerikanen uit het Midden-Oosten naar hun vaderland meesleu
ren straks hoger genoteerd staat als de koers van de stukken steen uit de 
Berlijnse muur? De Amerikanen staan na de oorlog voor een vreemde 
paradoks: het blijkt dat de oorlog in het Midden-Oosten makkelijker gewonnen 
is dan de vrede. (foto ap) 

GREENPEACE ON 
STAGE 

Greenpeace pakt met de zomer in aan
tocht uit met nieuwe t-shirts. De opvolger van 
No Time to Waste (Geen Tijd te Verliezen) en 
This Body is in Danger (Dit Lichaam is in 
Gevaar) zal Always Front Stage/Always Bacl< 
Stage heten. Vermits ons niet onmiddellijk 
duidelijk was wat deze podiumtermen met de 
strijd voor een beter leefmidden te maken 
hebben, staken we ons licht op bij Greenpea
ce Belgium. 

De uitleg ligt eigenlijk voor de hand: de 
front stage (voor het podium) duidt op de 
strijd die Greenpeace openlijk voert voor een 
beter leefmilieu, met allerhande spektakulai-
re en minder spektakulaire akties. 
De back stage (achter het podium) staat voor 
de strijd die de milieu-organisatie achter de 
schermen voert, en die minder in de schijn
werpers van de media staat. Greenpeace 
komt uitgerekend nu de zomerfestivals (een 
zeer winstgevende markt voor de Greenpea-
ce-winkel) beginnen met het nieuwe t-shirt 
op de markt. 

Op onze vraag waarom de tekst bij Green
peace steeds in het Engels moet, en waarom 
niet, om maar iets te zeggen, bvb. in het 
Nederlands, kon men ons zeer duidelijk 
antwoorden. Ten eerste is Greenpeace een 
Angelsaksische organisatie die haar t-shirts 
overal (dus ook bvb. in Frankrijk en Neder
land) met Engelse slogans bedrukt verkoopt. 

Ten tweede biedt, aldus onze zegsman, 
het Engels in dit land het voordeel dat men 
zowel in Wallonië als in Vlaanderen dezelfde 
t-shirt kan verkopen. En een derde argument 
is louter kommercieel: Engels verkoopt bij 
het doelpubliek (voor 90% jongeren) nu een
maal beter dan Nederlands. En geef toe, No 
Time to Waste klinkt toch beter dan Geen 
Tijd te Verliezen ? Tot daar Greenpeace. 

VLAANDEREN VOL 
Als we m Vlaanderen aan hetzelfde tempo 

blijven voortbouwen als de jongste tien jaar, 
dan is het over 290 jaar afgelopen. Want dan 
zullen onze nakomelingen niet anders kun
nen dan eerst een gebouw af te breken 
vooraleer ze er een nieuw kunnen zetten. Dat 
staat te lezen in het Jaarverslag 1989 betreft-
fende de regionale ruimtelijke ordening dat 
Vlaams minister Waltniel (P\/\J) bij de Vlaam
se raad indiende. 

De totale onbebouwde oppervlakte in 
Vlaanderen daalde de jongste tien jaar met 
3,8%. Nog 11.000 vierkante kilometer 
Vlaamse grond is momenteel niet bebouwd. 
Bijna 1.750 km2 (12,9%) is wel bebouwd. 
Tegen die stijging is alle onbebouwde opper
vlakte verdwenen in 2280. 

Vooral tuinen, parken en boomgaarden 
zijn recent in oppervlakte gedaald. De opper
vlakte aan rekreatieterreinen is dan weer met 
de helft gestegen. De oppervlakte aan buil

dings en appartementsgebouwen is het afge
lopen decennium respektievelijk verdubbeld 
en met de helft toegenomen. De openbare 
gebouwen zijn zelfs verdrievoudigd. 

FRIESE TONGVAL 
De Vlaamse minister van Kuituur Patrick 

Dewael (PVV) heeft zo zijn eigen ideeën over 
de taalunie met Nederland. In een interview 
met de Gazet van Antwerpen pleit de minis
ter van Kuituur voor meer samenwerking met 
Nederland in het kader van de Taalunie. 
Want: Vlaams is voor mij Nederlandstalig, of 
dat nu met een Friese of met een Limburgse 
tongval is. Dat is de idee van de „taalunie" 
die wij moeten koesteren. 

Bij sommige Limburgers zal onze minister 
van Kuituur zoiets misschien nog uitgelegd 
krijgen. We betwijfelen echter sterk of de 
Friezen, die sedert tientallen jaren een taal
strijd voeren tegen de Nederlandse over
heersing, voor zo'n taalunie te vinden zullen 
zijn. 

OH! 
Zoals u misschien al vernomen hebt, wordt 

de koning dit jaar zestig. Bovendien vierde 
onze man in Laken zijn veertigste ambtsjaar 
en daarbovenop een dertigste huwelijksver-
jaardag. Naar aanleiding hiervan worden 
allerlei verjaardagsfeestjes opgezet. 

Om aan het muffe koningshuis een aura 
van eigentijdsheid te geven besloot men die 
verjaardagsfeestjes vooral voor jongeren 
aantrekkelijk te maken. Daar is het organise
rende 60/40-komitee wonderwel in geslaagd. 
Met, zoals op de Oostvlaamse happening 
(OH) een nochtans eeuwenoude techniek: 
het volk dat uitgenodigd wordt voor een 
gratis feest, met enkele grote publiekstrek
kers als de Kreuners die de rol van heden
daagse nar willen spelen. 

Dat het op gratis feesten niet het moment 
is om het feestvarken uit te schelden, onder
vonden militanten van het komitee Vlaande
ren ons vaderland. Zij dienden uitgerekend 
door de Belgische politie ontzet te worden 
toen ze België barst-mepend door krasse 
oudstrijders werden belaagd. 
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KORTWEG 

• De personeelsadvertentie Ko
ning (m/v) is nog niet voor mor
gen, maar komt toch een stuicie 
korterbij: ook vrouwelijk kroost 
van Prins Albert kan straks nl. 
koning worden van België. 

• De Vlaamse suksesformatle 
Ciouseau gaat de Belgische 
kleuren verdedigen op het Euro-
songfestival met Geef het op. 
m Het ziet ernaar uit dat VTM kon-
kurrentie gaat krijgen van IITL4. 
De Nederlandstalige Luksem-
burgse kommerciële omroep zal 
wel geen ontkoppelde program
ma's voor Vlaanderen alleen mo
gen uitzenden. 
• Het jongste rapport over de 
loodvergiftiglng bij kinderen 
uit de buurt van Metallurgie Ho
boken sluit niet uit dat de wonin
gen tot op 150 meter van het 
bedrijf onbewoonbaar verklaard 
moeten worden voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Het gaat om een 
300-tai hulzen. 
• Het is weer volop heibel in 
Oost- en Midden-Europa. Mas
sa's demonstranten eisten in de 
Sovjet-Unie het vertrek van 
Gorbatsjov. In Joegoslavië da
vert de hele staat op zijn grond
vesten. Duizenden studenten i>e-
toogden dagen na elkaar In Bel
grado. Maar de krisis breidde 
zich uit over heel het land. 

• Ook de Albanezen zijn het 
beu. Met duizenden wilden ze 
niet ianger op de aangekondigde 
hervormingen wachten en trok
ken ze uit hun land weg richting 
Hallé. De havenstad Brindisi werd 
door vluchtelingen overspoeld. 
Hun gebrekkige opvang zorgde 
ervoor dat de ballon van het vrije 
westen die ze kenden van de RAI 
al gauw doorprikt werd. 
• De Zuldafrikaanse regering zet 
haar politiek van afschaffing van 
apartheid verder. Ze legde aan 
het blanke parlement wetsont
werpen voor waarin de kwaiifika-
tie dat ras en bevolkingsgroep 
bepalend zijn voor het verkrijgen 
van landrechten en eksklusieve 
gebieden geschrapt wordt. Maar, 
als iemand uit de partlkullere sek-
tor besluit om geen land te verhu
ren aan een i)epaald persoon op 
basis van zijn ras, dan blijft dat 
zijn goed recht. 
• Onze laatste Mirages zijn te
rug uit Turkije. Een piloot ver
klaarde: „we waren er vooral om 
te tonen dat we er waren". 

VERHOOGDE VROUWELIJKE 
DEELNAME AAN 
BESLUITVORMINGSPROCES 

VU-kamerlld Frieda Brepoets en Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
zullen in hun respektievelijke parlementen initiatieven nemen om de gelijkheid 
tussen man en vrouw te bevorderen. (foto Ronald szommer) 

Vorige week vrijdag had een bijeen
komst plaats tussen de Regenboogfraktie 
van het Europees Parlement en een dele
gatie van de VU-Vrouwen en de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen. De ont
moeting kaderde in de Internationale 
Vrouwendag van 8 maart j.l. Op uitnodi
ging van Euro-pariementslid Jaak Vande
meulebroucke werd van gedachten gewis
seld over het Derde Aktieprogramma voor 
de gelijke kansen tussen man en vrouw 
(1991-1995) van de Europese Kommissie. 

• Aan VU-kamerlid Frieda Brepoels, die 
de vergadering mee voorzat, vroegen we 
wat dW Derde Aktieprogramma behelst, en 
wat de eerste twee programma's inhiel
den? 

„De gemeenschap heeft in de jaren '80 
twee aktieprogramma's aangenomen waar
door belangrijke vooruitgang geboekt is wat 
de gelijkheid van kansen voor mannen en 
vrouwen betreft. De toepassing van de wet 
alleen is niet voldoende, vandaar dat er 
konkrete akties werden opgezet ter verbete
ring van de feitelijke situatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt. 

Het derde aktieprogramma zal uitgevoerd 
worden in een nieuwe sociaal-ekonomische 

kontekst: de interne markt zal immers vol
tooid worden en de demografische vooruit
zichten voor het begin van de 21 ste eeuw 
duiden op mogelijke spanningen op de ar
beidsmarkt. 

Vandaar dat de kommissie de bestaande 
aktiviteiten zal voortzetten en verder ontwik
kelen. Bijvoorbeeld subsidie voor opzet van 
kleine ondernemingen, beroepsopleidings
programma's voor vrouwen, opleiding van 
kansarme vrouwen, bewustmakings- en 
voorlichtingsakties. Ondertussen zal op zeer 
bescheiden schaal met nieuwe akties begon
nen worden, zoals steun voor positieve ak
ties in het bedrijfsleven, bevorderen van de 
rol van de vrouw in het besluitvormingspro
ces." 

• Tot welke konklusies kwam u in de loop 
van het gesprek? 

„Er werd een grondige analise gemaakt 
van de bestaande wetgeving inzake de gelij
ke beloning voorgelijk werk. De deelnemers 
waren van mening dat een groot aantal 
weddeschalen en loonkwalifikaties voor her
ziening vatbaar gemaakt moeten worden. 

(lees verder biz. 19) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Krijgt Martens zijn Paasei van 
de 3de fase gelegd? Nu hij er 
deze v/eek begint over te Italce-
ten gaan de pronostielcen hun 
gang. Men is soms verwonderd 
wie wat voorspelt of hoopt (?). 
Soms zou men denken dat de 
diepere gevoelens boven >(o-
men. Er verschijnen ai vossen 
- of moeten we hier zeggen 
Waalse hanen - in het kippen-
hok die het werk van Martens 
niet zuilen vergemakkelijken. 

(W.V.B.) 

De Standaard 
Dirk Achten vat nog eens duidelijk sa

men wat het hoofdbestanddeel moet zijn: 
,,een eigen rechtstreeks verkozen parle
ment als kernstuk van de Vlaamse autono
mie". 

„Zonder een eigen, rechtstreeks verkozen 
parlement blijft de Vlaamse autonomie een 
afgeleide van het Belgische bestel, voortdu
rend onderhevig aan de grillen van wat in dit 
land de nationale politiek heet. Zonder recht
streeks verkozen parlement blijft de demo-
kratische kontrole op de Vlaamse regering 
wat ze nu is: een penibele aangelegenheid. 

Demokratie wordt van onderen opge
bouwd. Dat is een stelregel die zonder meer 
wordt aanvaard voor de gemeenten, voor 
provincies, voor het centrale parlement, voor 
de Europese assemblee. Waarom mag dat in 
geen geval gelden voor de Vlaamse Raad?" 

In een vraaggesprek met de eerste-
minister vernemen we (gedeeltelijk?) hoe 
de hoofdakteur Martens er zelf over denkt. 

,, ,,Deze maand moet er zeker een initiatief 
worden genomen. Dat ga ik ook doen. Door 
de Golfoorlog hebben we natuurlijk vertra
ging opgelopen. We moeten daar rekening 
mee houden, want de hervorming van het 
parlement is een majeure ingreep." 

— Heeft de koalitie nog de politieke wil om 
de derde faze af te ronden ? 

,,Ja, maar de kern van de zaak ligt in het 
parlement. Wil het parlement, of de tweeder
de meerderheid, dat men de rechtstreekse 
verkiezing van de raden organizeert, de 
struktuur van de Senaat wijzigt en ook het 
aantal kamerleden vermindert?" 

— Hebt u al een eigen nota? 

,,lk heb enkele ideeën, maar ik zal ze nooit 
voortijdig bekend maken." 

— Nooit aan het papier toevertrouwen? 
„Toch wel, maar ik zal eerst overleg met 

mijn kollega's plegen." 

— Stel dat de regering het niet eens wordt 
over de derde faze. Stopt u er dan mee of 
gaat u met vier partijen door? 

,,lk wil met de hele regering doorgaan 
maar ik ben ook niet van zins om het voortij
dig op te geven. Ik ga door tot 19 januari 
1992 en we gaan nog een ernstige begroting 
voor 1992 maken." " 

HET LAATSTE NIEUWS 
Het liberale dagblad spreekt zich zowaar 

uit voor een niet-doorvoeren van de derde 
faze. We wisten al lang dat echt Vlaams 
zelfsbestuur hun weinig interesseert. 

,,De eerste-minister heeft dus geen enkele 
reden om nu plotseling werk te maken van 
een derde fase, waarvan niet verwacht mag 
worden dat zij zal leiden tot een overzichtelij
ke struktuur van dit land. Integendeel. Enig 
heil valt evenmin te bespeuren in de voorstel
len waarmee Kamervoorzitter Nothomb nu 
uitpakt. Zij ontwijken immers de afschaffing 
van het dubbel mandaat en stellen naast de 
Kamer een Senaat voorop, die ook de leden 
van de gewest- en gemeenschapsraden zou 
leveren. Zulke Senaat zou volgens de huidi
ge taaiverhoudingen worden samengesteld, 
zodat de Vlamingen het dus voor het zeggen 
zouden hebben.Maar een dergelijk voorstel 
zal door de franstaligen nooit aanvaard wor
den." 

HET 
VOLK 
Eén van de grootste ordeverstoorders 

in het Martens-kippenhok zou de Waalse 
haan Gerard Deprez wel eens kunnen zijn, 
volgens het oordeel van Leo Marynissen. 

„Als Gérard Deprez orakelt dat ,,het voort
bestaan van de regering na de zomer zal 
afhangen van de manier waarop zij bovenge
noemde dossier met sukses zal afronden-
,maar tegelijkertijd hierover al zijn twijfels 
uitspreekt en de hindernissen opwerpt om tot 
bevredigende oplossingen te komen, dan 
gaan we in het najaar naar de stembus. Het 
is trouwens een evolutie waarmee op de 
politieke hoofdkwartieren al terdege reke
ning wordt gehouden. Daar zal men al erg 
tevreden zijn als het parlement er nog voor 
de zomer in slaagt een aantal belangrijke 
dossiers o.m. in verband met de overheids
bedrijven, de openbare kredietinstellingen. 

de bescherming van de vakbondsafgevaar
digden in de ondernemingen en het toezicht 
op politie- en inlichtingendiensten, tot een 
goed einde te brengen. Voor de uitvoering 
van de derde fase van de staatshervorming 
zien we voor de verkiezingen echt geen 
ruimte meer. Ten eerste omdat geen enkele 
partij met een kommunautaire kater naar de 
kiezer wil en ten tweede omdat niemand 
gediend is met haastig lapwerk." 

SUDOOEST 
IMisschien zou men de oplossing van het 

Waals-Vlaams probleem beter overlaten 
aan de Waalse jurist Carlier en senator 
Walter Luyten. Bij de herdenking van de 
overleden Baskische voorman minister de 
Monzon (hij sprak In 74 tijdens de IJzerbe
devaart) werden zij het roerend eens over 
„het recht van de volkeren zonder staat". 

,,Bij de tussenkomsten was er deze van 
meester Carlier, Waals advokaat, assistent 
aan de UCL, die de evolutie schetste van het 
begrip over het recht op asiel in een Europa 
in beweging. Er was de uiteenzetting van 
Walter Luyten, Vlaams senator, die de uit
werking voorziet van een dokument met zijn 
Waalse landgenoot Carlier, over het tema 
van ,,recht van volkeren zonder staat". In het 
stadhuis van Saint-Jean-de-Luz toonde hij 
aan — tijdens de receptie — dat men zich 
over dit opzet niet moest verbazen want dat 
de twee ,,vijandige broers" de avond ervoor 
samen een stevige pint hadden gedronken... 
ongetwijfeld Belgisch bier." 

VOLKSKRANT 
Omdat een NOS-verslaggever hem voor 

de televisie ondervroeg over de Khaled-
zaak, hoewel Tobback tevoren nadrukke
lijk had gevraagd om die affaire niet aan te 
roeren, weigert de minister nog voor de 
NOS-kamera's te komen. 

„Ik heb op het punt gestaan midden in de 
uitzending weg te lopen. Ik ben namelijk van 
dergelijke nazi-metoden — schrijf dat maar 
gerust op — niet gediend. De NOS krijgt mij 
dus nooit meer, en omdat het om een uitzen
ding van de gezamenlijk omroepen ging, zal 
ik ook niet meer ingaan op uitnodigingen van 
andere zenders. Ik wens niet meer om te 
gaan met de joernalistieke gangsters uit 
Hilversum, die zich bedienen van puur 
schandelijke mafia-metoden. Ik weet dat de 
NOS uitstekend zonder mij kan leven. Maar 
ik kan ook heel goed zonder de NOS ver
der." 
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WETSTRAAT 

OVERHEIDSBEDRIJVEN 
KRIJGEN KANS 

ET de hervorming van de 
Regie der Posterijen, de 
RTT, de Regie der Luchtw/e-
gen en de NMBS wil de re
gering deze vier ekonomi-
sche overheidsbedrijven 
een nieuwe kans gunnen. 
En dat houdt meer in dan 
wat naamswijzigingen. Zo 
zal de Regie der Posterijen 
in de toekomst „de Post" 

heten. De RTT wordt herdoopt in „Belga
com", en de Regie der Luchtwegen in „Na
tionale Maatschappij der Luchtwegen". Al
leen de NMBS blijft gewoon wat het is, 
hopelijk is dit geen veeg voorteken... 

In essentie krijgen de vier bedrijven een 
grotere autonomie, om zodoende het hoofd 
te bieden aan de uitdaging van de Europese 
eenheidsmarkt. Ruimere zelfbeschikking en 
meer verantwoordelijkheid moeten leiden tot 
een verhoogde doeltreffendheid en rendabi
liteit. 

NOODZAAK 
Jarenlang vormden Posterijen, NMBS, 

RTT en Luchtwegen het mikpunt van ontel
bare klachten. Vooral de logge strukturen 
kregen het erg te verduren. 

De hervorming sleutelt dan ook op de 
eerste plaats aan het statuut zelf van de 
ondernemingen. Het oordeel van Laurens 
Appeltans stemt hoopvol; „De eigen be
heersorganen geven uitzicht op een grotere 
soepelheid in het peroneelsbeheer en een 
grotere vrijheid wat betreft de werkopdrach
ten, de leveringen en de diensten, en de 
mogelijl<heid om de kapitaalmarkt aan te 
boren." 

Daarnaast wordt voorzien in de financie
ring. Een gebrek aan eigen middelen was to^ 
op heden steeds een hinderpaal voor effi
ciëntie. „Kortom", aldus de VU-senator, „de 
goedkeuring van dit ontwerp komt geen dag 
te vroeg om de overheidsbedrijven overle
vingskansen te bieden". Wat evenwel niet 
betekent dat, hoe noodzakelijk ook, het ont
werp een waarborg betekent voor sukses en 
bloei! Zullen de vier overheidsbedrijven de 
nieuwste ontwikkelingen kunnen volgen? 
Wat met de overheidstaken die nu als van
zelfsprekend blijken, maar morgen mis
schien onhaalbaar? Appeltans bepleitte dan 
ook dat de overheid precies gaat bepalen 
aan welke sociale behoeften de autonome 

overheidsbedrijven moeten blijven tegemoet 
komen. ,,De herdefiniëring van deze behoef
ten mag niet uitgaan van wat er allemaal 
bestaat, maar moet durven vertrekken van 
een blanko blad waarop enkel de vraag staat 
van wat de overheid nog wil en nog kan." 

VAKBONDEN 
Een andere kruciale vraag betreft het per

soneelsbeleid. Samen stellen NMBS, RTT, 
Post en Luchtwegen zo'n 120.000 mensen te 
werk. „Bij de vaststelling dat overheidsbe
drijven zich ook ekonomisch konkurrentieel 
moeten laten gelden blijkt de invulling van 
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel 
van het hoogste belang." Zullen de vakbon-

Vorige week handelden we hier 
over het wetsontwerp dat de 
openbare kredietsektor nieuwe 
vorm geeft. Het kreeg groen 
licht In de Senaat. Ondertussen 
mocht reeds een ander belang-
rijk regeringsstuk, dat een aan
tal ekonomische overheidsbe
drijven onder handen neemt, 
rekenen op de instemming van 
de Hoge Vergadering. 
Nog tal van Initiatieven wach
ten op een parlementaire be
krachtiging. Het ontwerp met 
betrekking tot de magistratuur, 
de bescherming van de privacy 
en het aan banden leggen van 
de wapenhandel zijn er slechts 
enkele van. Op we^evend vlak 
heeft deze regering een erg 
serieuze Inspanning gelet^rd. 

den hierbij dezelfde rol blijven spelen als in 
het verleden? ,,ls het realistisch en logisch 
verdediger te zijn van alle verworven voor
rechten, verdediger te zijn van de piramide 
van getrapte benoemingen en bevorderin
gen op basis van sindikale aanhankelijkheid 
en tegelijkertijd deel uit te maken van een 
raad van bestuur die zich moet richten naar 
efficiënt management, flexibiliteit en loon 
naar werken om zo te komen tot een beleid 
dat zich kan meten met de beste konkurren-
ten?" Voor de Limburgse senator is het 
alvast duidelijk dat indien de vakbonden er 

Saneren de vakbonden zichzelf niet 
dan voorspelt Appeltans de hervor
ming van de overheidsbedrijven de 
nietige toekomst van wat oplapwerk 
en uiterlijkheden. 

niet toe komen zichzelf te saneren en een 
kreatieve bedrijfssfeer uit te bouwen, de 177 
artikels van de wet zonder resultaat zullen 
blijven. 

FEDERALISERING 
Tot slot uitte Appeltans zijn ongenoegen 

over het te weinig aan bod komen van de 
federale struktuur van dit land. Nog vandaag 
blijkt dat men in de federaal gebleven over-
heidssektoren vaak geremd wordt door het 
balanceren tussen het toekennen van gelijke 
rechten aan de gewesten en gemeenschap
pen. Dergelijke evenwichtsoefeningen zijn 
tijdrovend, en leiden vaak tot energieverspil
ling en kostenverhoging. De jongste diskus-
sies over het onevenwicht van NMBS-inves-
teringen in STAR 21 en de SST geven de VU-
senator overschot van gelijk. „Eigen verant
woordelijkheid werkt kostenbeparend en 
hoeft niet strijdig te zijn met kaderen in en 
aansluiten op het internationaal spoorwe
gennet. " 

Bij wijze van boutade besloot Appeltans 
dat ook Rome niet op een dag werd ge
bouwd. Het bouwprojekt voor de overheids
bedrijven moet alle kansen krijgen. Het dag
dagelijks invullen ervan, zal uiteindelijk ma
ken of het projekt inderdaad een kader heeft 
geschapen, waarvan onze samenleving de 
vruchten plukt. (j.a.) 
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WETSTRAAT 

HUISVESTING IN DE RAND 
De Vlaamse regering keurde een prin-

ciepsbeslissing goed om een diepgaand on-
derzoel^ uit te voeren in verband met de 
problematiek van het grondbeleid en de 
sociale huisvesting in de randgemeenten. De 
resultaten van de wferkgroep moeten uiterlijk 
eind mei voorliggen. 

Daarmee wordt gehoor verleend aan het 
eerste dossier van de Konferentie van 
Vlaamse Mandatarissen uit de zes facilitei
tengemeenten. De Konferentie werd in het 
leven geroepen enkele maanden na de moei
zame samenstelling van de Vlaamse rege
ring. Zij heeft tot doel een Vlaamse strategie 
te ontwikkelen voorde rand en een signaal te 
zijn voor de regering. 

De Konferentie bewandelde een zeer lan
ge weg alvorens verantwoordelijken te vin
den op de departementen die open stonden 
voor de specifieke problemen van de facilitei
tengemeenten, en alvorens konkrete resulta
ten konden worden geboekt. 

TAALGEBRUIK 
Dank zij de druk van de VU-afvaardiging in 

het vast buro van de Konferentie (de raadsle
den Bautmans, Peeters en ondervoorzitter 
Van Biesen) werd een duidelijk standpunt 
bedongen over het taalgebruik in de ge
meenteraden. Dit leidde onder meer tot een 
kordaat optreden van gemeenschapsminis
ter Van den Bossche in Linkebeek, Wezem-
beek-Oppem en Kraainem. 

Sindsdien werd slechts met mondjesmaat 
vooruitgang geboekt. De huidige stap is 
daarom bijzonder belangrijk. De Vlaamse 
regering wil de draad opnieuw opnemen voor 
heel Vlaams-Brabant en de zes in het bijzon
der. De basis van de beslissing ligt bij het 
voorstel van dekreet van wijlen VU-parle-
mentslid Daan Vervaet (medeondertekend 
door CVP-er Suykerbuyk), opnieuw inge
diend door Etienne Van Vaerenbergh. Dit 
initiatief wil een Vlaamse grondregie oprich
ten, teneinde aan sociale huisvestingspoli
tiek te kunnen doen. Op dergelijke wijze 
hoopten de indieners meer Vlaamse jonge
ren huisvesting te verschaffen in de rand 
rond Brussel. Het bouwen van een woning in 
de Vlaamse rand is al lang een utopie voor 
vele Vlamingen en daarom verlaten zij ook 
massaal het uitzonderlijk mooie Vlaams-Bra
bant. Het huidige voorstel is er een variante 
van. 

In de nota aan de regering wordt het doel 
als volgt omschreven: „Aangezien er voor 
sociale huisvesting geen bouwgronden meer 
beschikbaar zijn in de woonzones van deze 
gemeenten, stelt de Konferentie aan de 
Vlaamse Eksekutieve voor om bijzondere 
plannen van aanleg (BPA's) op te maken, 
gekoppeld aan een onteigeningsbesluit (in 

Met een doeltreffend huisvestingsbe
leid willen E. Van Vaerenbergh en de 
Konferentie van Vlaamse Mandataris
sen de jeugd in het mooie Vlaams-
Brabant een toekomst waarborgen. 

eerste instantie dienen openbare eigendom
men ingenomen te worden) en om de sociale 
huisvesting toe te vertrouwen aan publiek
rechterlijke instellingen." 

De eerste taak van de werkgroep van de 
regering is dan ook nagaan welke openbare 
eigendommen in aanmerking komen voor 
dergelijke projekten. Een tweede taak be
staat erin de publiekrechterlijke instellingen 
(zoals Haviland en Vlaamse Huisvestings
maatschappij) in te schakelen in de diverse 
projekten. Een derde taak bestaat erin de 
sociale huisvestingspolitiek te koppelen aan 
een Vlaamse strategie. Een vierde opdracht 
ligt erin deze werking uit te breiden voor heel 
Vlaams-Brabant. 

Het is nu wachten op een tastbare invulling 
van de princiepsbeslissing. De werkgroep 
gaat eerstdaags van start, en bestaat uit 
vertegenwoordigers van de hele Vlaamse 
regering en leden van de Konferentie. Het 
veldwerk werd geleverd door de plaatselijke 
Vlaamse raadsleden, de afwerking ligt nu in 
handen van de Vlaamse politici. 

Binnen de schoot van de Konferentie 
wordt ondertussen de laatste hand gelegd 
aan diverse dossiers welke de band tussen 
Vlaanderen en de Rand kunnen versterken. 
Hopelijk zien ook deze dossiers binnenkort 
het daglicht. 

P-SPROKKELS 
• Het moet de heren E. Van Rompuy (CVP) 
en P. Chevalier (SP) zuur opbreken. Vorige 
week slaagde de fraktie van Paul Van Grem-
bergen er opnieuw in het nieuwe statuut van 
de BRT op de lange baan te schuiven. Er 
dient wel aan toegevoegd dat CVP en SP 
hierbij erg behulpzaam waren. Zij telden 
immers onvoldoende manschappen om gel
dig te stemmen. 

• Verder handelde de Vlaamse Raad voor
namelijk over de beleidsbrief van VU-minis-
ter Johan Sauwens met betrekking tot de 
Vlaamse luchthavens. Als verslaggever trad 
Herman Candries op. Hij mocht afronden 
met de eenparige vaststelling van de kom
missie dat een degelijk luchthavenbeleid een 
gemotiveerde inzet van de overheid verant
woordt. 

• Frieda Brepoels uitte haar bezorgdheid 
over de KS-plannen voor de ontwikkeling van 
de mijngebieden. Die zouden meebrengen 
dat alle sporen van mijnindustrie verloren 
dreigen te gaan. 

• Het vergunningsbeleid voor het organise
ren van oefenzitten en wedstrijden voor 
moto- en autosport vond geen genade in de 
ogen van Jan Caudron. In het bijzonder 
verwees hij daarbij naar wedstrijden op de 
Meisberg te Baardegem: minister Kelchter-

mans legde het verbod van de stad Aalst 
gewoon naast zich neer. 

• Met een drietal voorstellen van dekreet wil 
Etienne Van Vaerenbergh een halt roepen 
aan de openbare besturen en diensten, maar 
ook aan de burgers en private rechtsperso
nen die met hun publieke mededelingen een 
grof loopje nemen met het Vlaams karakter 
van hun streek. Zo zullen notarissen en 
gerechtsdeurwaarders hun aankondigingen 
uitsluitend in het Nederlands mogen doen. 

• De Kamer keurde vorige week tal van 
internationale overeenkomsten goed. Zo on
der meer het Europees verdrag tot voorko
ming van foltering. 

• Tijdens het vragenuurtje bracht Jan Loon-
es het ontslag van arrondissementskommis-
saris Coppens van de Westhoek ter sprake. 
De man zal vervangen worden, maar tegelij
kertijd sprak minister Tobback de voorkeur 
uit dat titel en inhoud van de funktie worden 
aangepast. 

• In de Senaat tot slot interpelleerde Bob 
Van Hooland een derde maal over het Open
baar Ambt. Scherp betreurde hij de erg 
minimale en weinig effektieve aanpak. Een 
goede staatsomvorming is zijns inziens on
mogelijk zonder een goed stuk administratie
ve hervorming. 
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DERDE FAZE 
IN STARTBLOKKEN 

H
ET mag gezegd, Marlens is een 
meester in het uitzetten van de 
bakens waarbinnen zelfs de ge
voeligste dossiers kunnen wor
den aangepakt. Ook nu herleidt 
hij de derde faze tot haar essen
tie. Met elk interview, partijkon-
gres en voorbereidende nota 
was deze immers gegroeid tot 
een zevenkoppige draak waar
binnen zowat alle problemen 

van de overheid werden gestopt. De eerste-
minister tracht dan ook enige orde op zaken 
te stellen. 

AGENDA 
Vooreerst is er het tijdsschema waarbin

nen de diskussies normalerwijze tot een 
goed einde kunnen worden gebracht. Vanaf 
juni zal heel wat energie gaan naar het 
opstellen van de belangrijke begroting voor 
1992. Om een goede afhandeling van de 
wetteksten rond de derde faze in Kamer en 
Senaat mogelijk te maken worden de voor
stellen van de regering best voor juni in 
teksten omgezet. Vorige week sprak de pre
mier al een eerste keer met de vice-premiers 
en de partijvoorzitters van de meerderheid. 
In Wetstraatkringen heet het dat de eerste-
minister,,kontakten legt om het terrein af te 
tasten". Deze week boog het kernkabinet 
zich een eerste keer over het verdragsrecht 
voor gewesten en gemeenschappen. 

Belangrijker nog is de inhoud van de 
besprekingen. De eerste-minister beperkt 
zich hiervoor wijselijk tot die punten die in het 
regeerakkoord werden vastgelegd en die ook 
de essentie vormen van deze derde faze : de 
rechtstreekse verkiezing van een Vlaams en 
Waals parlement, het verdragsrecht en de 
hervorming van de instellingen. De regeling 
voor de restbevoegdheden brengt hij in twee
de instantie aan de orde. Het zijn de elemen
ten die ook de VU steeds heeft naar voor 
geschoven. Martens sluit daarmee niet uit 
dat er ook over andere problemen kan wor
den gesproken. Wel maakt hij een onder
scheid tussen de institutionele strukturen en 
de afgeleide problemen zoals de Europese 
zetelverdeling, de toekomst van-de provincie 
Brabant, de openbaarheid van bestuur... 
Tussen de regels laat de eerste-minister 
verstaan dat een oplossing voor de eerste 
niet mag stranden op een gebrek aan over
eenstemming voor de laatste problemen. 

Daarmee heeft de eerste-minister de kaar
ten geschud. Uiteraard kan de VU hem hierin 
volgen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten 
willen een staatsstruktuur waarin Vlaande
ren over een eigen demokratisch en recht
streeks verkozen parlement beschikt. Een 
vrij Vlaanderen moet zichzelf volwaardig in 
het buitenland kunnen profileren. Duidelijke 
en eenvoudige instellingen zijn van wezenlijk 
belang voor de werking van de overheid in 
Vlaanderen en ook op federaal vlak. Ook en 
wellicht vooral om morgen in een Europese 
kontekst nog mee te kunnen praten. De 
Vlaamse beweging en haar politieke verte-

Met de Golfoorlog achter de 
rug komt er op de politieke 
agenda weer plaats vrij voor de 
binnenlandse onderwerpen: de 
ekonomische uitdagingen, de 
begrotingsbesprekingen in funi 
en voor alies, de afwerking van 
het staatshervormend projekt 
dat deze regering in 1988 aan
vatte. Vorige week kondigde 
eerste-minister Martens een 
langverwacht initiatief aan. 
„Deze maand moet er zeker 
een initiatief worden genomen" 
zegt hij in de Morgen en ie Soir. 
Daarmee werd het startsein ge
geven voor de besprekingen 
over de derde faze. Besprekin
gen die er volgens sommigen 
nooit zouden komen. Krijgen zij 
dan toch ongeiifk? 

genwoordiging doen er dan ook goed aan de 
verschillende thema's van deze derde faze 
naar waarde in te schatten. 

KNELPUNTEN 
Zelfs indien de besprekingen rond deze 

derde faze van alle ballast worden ontdaan 
blijven er nog enkele punten waarop er 
scheidslijnen tussen de partijen en tussen de 
twee gemeenschappen lopen. Enerzijds zijn 
er diegenen die de meest verregaande zelf
standigheid voor Vlaanderen en Wallonië 
nastreven en diegenen die eerder voorstan
der zijn van een sterke federale band. Ander-

Premier Martens zal dan toch werk 
maken van de derde faze van de 
staatshervorming. Het werd tijd. 

(foto Peustjens) 

zijds liggen de gevoeligheden tussen Vlaan
deren en Wallonië voor sommige thema's 
anders. 

Op het vlak van de internationale bevoegd
heden bijvoorbeeld kan men gewesten en 
gemeenschappen helemaal zelfstandig een 
eigen buitenlands beleid laten ontwikkelen. 
Dit is niet zo'n probleem wanneer het gaat 
over het afsluiten van verdragen tussen de 
deelstaat en een andere staat of deelstaat. 
Voor verdragen waarbij meerdere partners 
betrokken zijn - Vlaanderen, de federale 
overheid en een derde-land of Vlaanderen-
Wallonië en een derde bijvoorbeeld - moeten 
er op voorhand goede afspraken worden 
vastgelegd. Samenwerking voor buitenland
se vertegenwoordigingen bijvoorbeeld moet 
mogelijk zijn, zoniet wordt dit voor elkeen 
onbetaalbaar. Voor de VU komt het er op aan 
elke betutteling van de Vlaamse zelfstandig
heid te vermijden. 
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azimsiiMnME 
Heel wat moeilijker ligt het punt van de 

internationale vertegenwoordiging van de 
deelstaten. De meeste boven-nationale in
stellingen zoals de Verenigde Naties en de 
Europese gemeenschap, erkennen enkel 
hun lidstaten als gesprekspartners. Ook hier
voor zal een goede informatie en overlegpro
cedure moeten worden vastgelegd. Hetzelf
de geldt trouwens voor die aangelegenhe
den waarbij het beleid gezamenlijk tot stand 
wordt gebracht. De VU meent dat verplichtin
gen die aan de deelstaten worden opgelegd 
hierbij ook moeten gelden voor het federale 
beleidsniveau. 

De rechtstreekse verkiezing van de raden 
van haar kant ligt politiek erg gevoelig bij de 
franstalige gemeenschap, of toch een deel 
ervan. Zowat iedereen is het erover eens dat 
het dubbelmandaat waarbij een verkozene 
van het volk zowel in het nationale parlement 
als in de Vlaamse raad of de Waalse gewest
raad en de Franse gemeenschapsraad zetelt 
onhoudbaar is. De meningen verschillen 
echter grondig wanneer het erop aankomt 
aan te duiden welke inwoners voor welke 
raad kunnen kiezen. 

IMPASSE ? 
Voor de franstalige partijen is dit een 

moeilijke pil om slikken. Op dit ogenblik 
kunnen de franstaligen in de randgemeenten 
nog steeds meestemmen voor de samenstel
ling van de Franse gemeenschapsraad. 
Deze is immers samengesteld uit de nationa
le verkozenen en er over gans het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde worden 
er nog tweetalige lijsten voor de nationale 
verkiezingen voorgelegd. Bij een splitsing 
van dit kiesarrondissement vervalt dit 
„recht". De Vlaamsbrabantse franstaligen 
kunnen dan enkel voor de Vlaamse raad 
kiezen. 

Voor Vlaanderen liggen de zaken eenvou
dig. De Vlaamse partijen stellen het territoria-
liteitsprincipe voorop: wie in Vlaanderen 
woont en de Brusselse Vlamingen stemmen 
voor de Vlaamse raad, wie in Wallonië woont 
stemt voor de Waalse raad, de Walen en de 
Brusselse franstaligen stellen de Franse ge
meenschapsraad samen. De franstaligen 
hebben het echter behoorlijk lastig met deze 
logika. Vooral onder impuls van het FDF 
betogen zij dat franstalige inwoners van de 
randgemeenten, waar ze ook wonen, deel 
blijven uitmaken van de Franse gemeen
schap. Het opgeven van deze stelling naar 
aanleiding van de rechtstreekse verkiezing 
van de raden zou voor hen een even zware 
kapitulatie zijn als zeg maar het opgeven van 
de band met de Brusselse Vlamingen voor 
Vlaanderen. Ondenkbaar dus. 

De regering zal dan ook heel wat kreativi-
teit aan de dag moeten leggen om een 
uitweg te vinden uit deze impasse. Niet dat 
er veel bewegingsruimte voorhanden is : de 
Vlaamse regeringspartijen hebben vrij for

meel elke afwijking van het territorialiteit-
sprincipe afgewezen. Aan franstalige zijde 
worden de pionnen in slagorde geplaatst. De 
onbegrijpbare oprisping van vice-premier 
Moureaux moet wellicht in dit kader worden 
gezien. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat 
dreigementen met H. uit V. veel indruk zullen 
maken op de Vlaamse geallieerden. 

Zowel financieel, ekonomisch als politiek 
staat Vlaanderen als autonome deelstaat er 
op dit ogenblik sterker voor dan Wallonië en 
de federale overheid, Het opblazen van het 
regeerakkoord door de niet-uitvoering van de 
derde faze zou dan wel eens als een boeme
rang kunnen terecht komen op de hoofden 
van diegenen om wie het blijkbaar te doen is 
: een groep franstaligen in de rand die wel 
geen belastingen betalen voor Wallonië of de 
Franse gemeenschap, maar er blijkbaar toch 
alle voordelen van willen genieten. Het is 
maar zeer de vraag of ook de echte federalis
ten in Wallonië dit spelletje nog lang zullen 
meespelen. 

Stefan Ector 

VU-voorzitter Jaak Gabriels rekent op 
de loyauteit van alle koalitiepartners 
om ook wat de derde faze betreft hun 
gegeven woord uit het regeerakkoord 
gestand te doen. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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INTERKOMMUNALES 
AAN OPENHEID TOE 

D
E deelnemers aan een interkom-
munale brengen kapitaal m 
Soms blijkt echter dat jaren na 
de opnchting van de interkom-
munale sommige partners nog 
steeds met aan hun verplichtin
gen voldaan hebben Het 
spreekt vanzelf dat dit kan leiden 
tot financiële noodsituaties 
Daarnaast is het met echt kor-
rekt om over het lot van anderen 

te beslissen terwijl men zelf met in orde is 
met de betaling Sommige aandeelhouders 
domineren de vergadering volledig Zo kon-
troleert een stad als Brugge interkommuna-
les waarbij een groot gedeelte van de West-
vlaamse gemeenten betrokken is 

Het gebeurt dat een gemeente met de 
minste inbreng meer heeft over zaken die op 
haar grondgebied zullen gebeuren, zoals de 
oprichting van industnezones en verbran
dingsovens 

De Algemene Vergadering van dergelijke 
interkommunale bestaat hoofdzakelijk uit po
litici In teorie is deze vergadering de belang
rijkste instantie van de interkommunale 
Maar de impakt van de enkele machtige 
aandeelhouders kan een ernstige werking 
goeddeels verlammen Bovendien worden 
met zelden politici die bij de vorming van het 
kollege van Burgemeester en Schepenen uit 
de boot zijn gevallen in deze vergadenng 
gedropt Zij zien hun mandaat als een ereti
tel, een bijverdienste of een zoethoudertje, 
eerder dan als een echte beleidsfunktie 
Tenslotte worden de mandatarissen na de 
verkiezingen vaak vervangen, zodat een 
kontinuiteit m het beleid soms ver zoek is 
Ook de Raad van Bestuur lijdt aan deze 
kwalen, maar is toch dichter bij het bestuur 
betrokken 

Het Direktiekomitee heeft in nauwe sa
menwerking met de direkteur en technici het 
dagelijks bestuur van de interkommunale in 
handen Ook hier gelden dezelfde bezwaren 
als bij de Algemene Vergadering 

De wijze waarop de vertegenwoordiging 
van de gemeenten en de provincies in de 
interkommunales wordt aangeduid, zorgt 
voor een belangrijke wanverhouding tussen 
het kiezerskorps en deze vertegenwoordi
ging Enkele voorbeelden illustreren dit 

CVP en SP verkregen voor de provinciera
den van Antwerpen en Limburg bij de verkie
zingen in 1987 samen 55,2% van de stem
men In de Algemene Vergadering van de 
interkommunale Centrum voor Informatika 
Provincie Antwerpen en Limburg (CIPAL) 
beschikt de CVP alleen reeds over 55,1% 

van de mandaten, tenwijl de SP nog 11% 
inneemt In de Raad van Bestuur loopt het 
CVP-aandeel op tot 66,7%, en dat van de SP 
tot 16,7% BIJ de Interkommunale Ontwikke-
lings-maatschappij voor de Kempen (lOK) 
zorgen de 40% CVP-kiezers ervoor dat liefst 
70% van de gemeenten mee door de CVP 
bestuurd wordt Die zorgt er op haar beurt 
voor dat 85% van de lOK-mandaten naar 
CVP-figuren gaan De West-Vlaamsche 
Elektriciteitsmaatschappij ziet 13 CVP-leden 
en 3 SP-leden op een totaal van 19 afgevaar
digden m de Raad van Bestuur zetelen De 
Raad van Kommissanssen wordt er gedomi
neerd door 8 CVP-ers op 12 leden 

Het IS geen enkel probleem om de lijst 
verder aan te vullen CVP en in mindere 
mate SP zijn oververtegenwoordigd in de 
vergaderingen van de interkommunales Zij 
monopoliseren a h w het beleid terwijl zij 

Een aantal steden en gemeen
ten gaat samenwerkingsver
banden aan om bepaalde dien
sten die hun financiële draag
kracht te boven gaan aan de 
bevolking te verlenen. Deze in
stellingen worden interkommu
nales genoemd. Zij zorgen voor 
de distributie van gas, water, 
elektriciteit en televisie, voor 
het ophalen en het verwerken 
van afval en voor nog vele an
dere diensten. Hiermee zijn 
miljarden franken gemoeid. 
Maar aan de demokratische 
werking van en kontrole op de 
interkommunales schort heel 
wat. 

daartoe door het kiezerskorps met in die 
mate gemandateerd zijn Het hoeft geen 
betoog dat dit mets meer met demokratie te 
maken heeft 

Een en ander werd besproken m een 
werkgroep binnen de pijler Onafhankelijk
heid van het VU-Toekomstplan voor Vlaan
deren Het resultaat hiervan was dat volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaeren-
bergh twee wetsvoorstellen indiende om ver
beteringen aan het demokratische gehalte 
van de interkommunales aan te brengen 

Zo stelt hij voor om de jaarrekeningen, het 
verslag van de kommissanssen en van de 
kommissans-revisor en het aktiviteitenver-
slag van de interkommunale verplicht te 
bespreken in de gemeenteraad Afgevaar
digden van de interkommunales zouden des
kundige uitleg moeten komen verstrekken en 
indien nodig ook op vragen moeten kunnen 
antwoorden 

Verder vindt E Van Vaerenbergh dat iede
re gemeente die aan een interkommunale 
deelneemt minstens m de Raad van Bestuur 
moet zetelen die is immers nauwer bij de 
werking betrokken dan de Algemene Verga
denng 

Ook wil de VU — Vlaamse Vrije Demokra-
ten dat alle participanten hun kapitaal volle
dig storten De vertegenwoordigers in de 
interkommunales zouden moeten geselek-
teerd worden op basis van hun kennis van 
zaken of hun bereidheid deze te verwerven 
Daarom zouden zij ook best langer dan een 
termijn de dienst uitmaken, zodat kontinuiteit 
in het beleid mogelijk wordt 

Tenslotte wordt vooropgesteld dat een 
interkommunale ook winst mag maken De 
direktie zou aldus tot goed management 
worden aangespoord Een deel van de winst 
zou eventueel als dividend naar de gemeen
schap kunnen terugkeren 

Er blijft nog veel te doen om de interkom
munales, of vergelijkbare instellingen, een 
demokratische werking op te leggen Deze 
voorstellen en ideeën kunnen stappen in de 
goede richting zijn 

Frank Seberechts 

JiL 
Toekomstplan 

Voor Vlaanderen 
De tekst over de geslotenheid van de 

interkommunales en de voorstellen om 
deze open te gooien kan bekomen 
worden bij de Vtaams-nationale Stu
diedienst, Barnkadenplem 12 te 1000 
Brussel (02/219 49 30) 
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WIJ IN NEDERLAND 

KLAPPEN VOOR PVDA, 
WINST VOOR REGIONALEN 

S
LECHTS vijf procent van de kie
zers — Friesland en Limburg 
uitgezonderd — liet zich bij het 
uitbrengen van de stem leiden 
door de provinciale politiek. 

In dat licht moet het sukses 
van zes regionale groeperingen, 
na D66 de grootste winnaars van 
vorige week, opmerkelijk wor
den genoemd. De Frysk Nasjo-
nale Partij, die deel uitmaakt van 

de Europese Vrije Alliantie, boekte na de 
groei bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
vorig jaar opnieuw winst. De FNP behaalde 
in Friesland 6,1 % van de stemmen. Yn de 
Steaten fan Fryslan heeft de FNP nu drie 
provincieraadsleden, dat waren er voor 6 
maart twee. 

OP EIGEN KRACHT 
De nieuwe provinciaal mandataris heet 

Maarten van der Veen. Hij is gemeente
raadslid in Achtkarspelen en wist in zijn 
woonplaats Twizelerheide 42 % van de 
stemmen te verzamelen. ,,Onze winst lijkt 
misschien niet zo spektakulair. Maar het is 
winst op eigen kracht, zonder televisie-on
dersteuning of landelijke kopstukken. Het is 
winst van onderen op." 

Deze woorden zijn uit het hart gegrepen 
van Agaath Oostrom-Roozendaal uit het Bra
bantse Oisterwijk. Zij veroverde woensdag 
met haar Brabantse Onaftiankelijke Frakties 
twee statenzetels, wat niet slecht is voor een 
eerste keer. 

Wat het belang van de regionale partijen 
betreft kan rustig van een doorbraak worden 
gesproken. De nog maar vijf maanden oude 
Onaftiankelijke Partijen Drentfie (OPD) doen 
binnenkort voor het eerst hun intrede in de 
staten. Hetzelfde geldt voor de Zeeuwse 
milieugroepering Delta Anders, die vooral in 
Zeeuws-Vlaanderen goed skoorde. Delta An
ders zit voortaan met twee provincieraadsle
den in de staten. Zij zullen vooral ten strijde 
trekken tegen de vaste oeververbinding over 
de Westerschfelde. 

,,Die zou van Zeeland een soort Oostenrijk 
maken", vindt voorzitter Age Kamermans 
van Delta Anders. „Een nieuwe route voor 
het vrachtverkeer van Rotterdam naar Frank-

rijk door Zeeland is voor ons onaanvaard
baar." 

DEN HAAG/UOUWERT - In 
het kader van de tussenbalans 
genoemde bezuinigingsronde 
van 15 miljard gulden verhoog
de het kabinet Lubbers-Kok on
langs de huren met 5,5 %. Te
gelijk werden ook de kaartjes 
voor trein en bus fors duurder. 
De Nederlandse kiezer heeft 
PvdA en CDA flink afgestraft bij 
de statenverkiezingen van vori
ge week. Vertaald naar het par
lement zou de koalitie maar 
liefst 20 van de 150 zetels heb
ben verloren. De grote winnaar 
was D66 van oppositieleider 
Hans van Mierlo. D66 is nu -
ten koste van de PvdA - even 
groot ais de iiberaai-konserva-
tieve WD. 

FNP-IIjsttrekker Geeske Krol: „Wij 
willen het centralistisch bolwerk van 
Den Haag van binnenuit bestrijden." 

(foto Penn) 

De Partij Nieuw Limburg wist na de be
scheiden doorbraak van vier jaar geleden het 
sukses te bestendigen en pakte er nog een 

zetel bij. De PNL heeft nu 5 statenleden en is 
daarmee de grootste regionale partij van 
Nederland. 

De Noord-Hollandse Groenen van voorma
lig provoleider Roel van Duyn behielden met 
schrijfster Annie M.G. Sctimidt als lijstduw-
ster hun ene zetel. 

Afgelopen zaterdag besloten deze regio
nale partijen in Leusden dat ze met een 
gemeenschappelijke lijst zullen meedoen 
aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer 
op 27 mei. 

Terwijl de ANP-verkiezingsdienst en de 
meeste landelijke media de regionale partij
en als ,,overigen" over het hoofd zag moest 
de Kiesraad maandag toegeven dat de regio
nalen inderdaad voldoende stemmen heb
ben voor een eigen senator. 

FNP-lijsttrekker Geeske Krol-Benedictus is 
er oprecht verguld mee. ,,Het beleid van de 
regering is steeds meer gericht op de Rand
stad. Als wij een zetel in de senaat krijgen, is 
dat een signaal." 

OPF 
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MET DE WIJVEN 
NIKS AS LAST? 

Louter toevallig werd deze week onze aandacht gevestigd op een 
bijdrage in een oude WIJ, zo oud dat onze huidige hoofdredal<teur 
op dat moment nog niet tot de vaste redaktieploeg behoorde. Het 
niet ondertekende artikel droeg de titel,, Vrouwelijke afwezigheid". 
We citeren: „Men praat tegenwoordig zo veel over vrouwelijice 
emancipatie, inspraak van de vrouw, de vrouw in de politiek, in liet 
bedrijfsleven, in het openbaar leven, noem maar op." 

Het artikel klaagt aan dat in de raden beheer van onze parastata-
len nauwelijks 2% vrouwen zitten. Of liever, de steller vond het toch 
wat overdreven dat zelfs in die raden die niet tipisch mannelijk zijn of 
als dusdanig beschouwd worden, de ondervertegenwoordiging van 
de vrouwen zo schrijnend is. En hij gaat geen ekskuzes uit de weg: 
,,Men kome niet aandraven met de dooddoener van de vrouwelijke 
onverschilligheid, dat is nu toch werkelijk een doodversleten plaat. 
Deze cijfers bevestigen alleen dat het mannelijk establishment zich 
alle schijn ten spijt handhaaft en niet van plan is om daarin een 
wijziging te brengen." Het artikel dateert van 1968, maar kon het 
niet evengoed vandaag geschreven zijn? Wie herinnert zich de 
zogezegde problemen niet van enkele jaren terug bij de samenstel
ling van de Mediaraad, één van de adviesraden met een ,,gegaran
deerde vertegenwoordiging" van vrouwen? 

In dit nummer zingt Hilda Uytterhoeven in bijwijlen wrange maar 
steeds terechte bewoordingen de Ballade van de Lege Stoel. Die 
stoel vind je overal in ons maatschappelijk leven terug. Er hoort een 
vrouw op te zitten. Nog steeds, na al die jaren strijd voor gelijke 
rechten, later gelijke kansen, tegenwoordig gelijke plichten, zijn er al 
teveel lege stoelen in onze samenleving. 

Laten we het in dit politiek opinieweekblad gewoon even over de 
politiek hebben: nauwelijks 1 op tien politici is een vrouw: 9,6% 
vrouwen in de Vlaamse Raad, 8,9% in de Kamer, 9,2% in de Senaat. 
De vrouwelijke aanwezigheid in de VU-frakties is trouwens ook niet 
bijster voorbeeldig, in aantal tenminste. Gelukkig staan Nelly l^aes 
en Frieda Brepoels zo goed hun mannetje dat ze de lage kwantiteit 
met een hoge kwaliteit nog wat kunnen kamoefleren. Vormt de 
opvolging van senator De Belder binnen de VU trouwens niet een 
uitgelezen gelegenheid om ook in onze senaatsfraktie een aanvang 
te maken met de vervrouwing? Er zijn ons, tussen de vele namen die 
intussen de ronde doen, geen vrouwelijke kandidaten bekend. We 
kunnen echter voor de vuist weg enkele bekwame opvolgsters 
opnoemen... 

Maar niet alleen op het vlak van de vrouwelijke ondervertegen
woordiging wringt het schoentje. Akties als Seks-Kollega? Eks-
Kollega! blijken nog steeds nodig. De vrouwen worden nog steeds 
lastig gevallen omwille van hun vrouw-zijn. Handtastelijkheden 
(22,5%), het tonen van pornografische voorwerpen, foto's of tijd
schriften (23,5%), met de ogen uitgekleed worden (47,5%), begluurd 
of belonkt worden (51,1 %), dubbelzinnige of insinuerende opmerkin
gen (42,3%), kompromitterende voorstellen (22,6%), regelrechte 
seksuele voorstellen (19,4%), regelrecht fiziek geweld (4,8%). Het 
zijn volgens een onderzoek van de staatssekretaris voor Maatschap
pelijke Emancipatie de vele manieren waarop vrouwen het meest 
worden lastig gevallen op hun werk. 

En ja hoor, het hoort misschien tot onze kuituur, of we zijn nu 
eenmaal mannen, en sommige vrouwen zullen het wellicht uitlok
ken. De stereotiepe ideeën over hoe mannen en vrouwen zich 
moeten en mogen gedragen maken nog steeds opgeld. Tekenend 
hiervoor was een optreden van de Antwerpse kabaretgroep Kata-

stroofüat we verleden weekend meemaakten. Eén van de sukses-
nummers van de vrij vulgaire liedjes zingende groep werd uit 
honderden kelen meegezongen. Het liedje heet Mef de wijven niks 
as last. Katastroof (een eksklusief mannengroepje) slaagde er zelfs 
in om het refrein beurtelings door de mannelijke en ook door alle 
vrouwelijke toeschouwers mee te laten bulderen. 

Dan besef je pas hoe diep die stereotiepe ideeën wel geworteld 
zitten. Het zou me dus niet verwonderen als over twintig jaar de een 
of andere WIJ-redakteur de opdracht krijgt een inleiding te schrijven 
bij een vrouwennummer, en inspiratie vindt in dit artikel. Er rest ons 
één hoop: dat die redakteur dan een redaktrice zal zijn. Ook hier 
staat nog een lege stoel. 

(Pdj) 
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DE BALLADE VAN DE LEGE STOELEN 
In het kultureel centrum van Berchem 

stond een lege stoel. De internationale vrou
wendag, naar aanleiding waarvan de vereni
ging Payoke die lege stoel op het podium 
had gezet, is weliswaar achter de rug, maar 
de stoel is er nog steeds, even leeg als 
voorheen. Want ook morgen durft geen en
kele prostituee van beider kunne, voor wie 
het genoemde opvang- en informatiecen
trum dag en nacht in de bres staat, getuigen 
van de schandelijke terreur en het dagdage
lijkse geweld tegen haar en hem. 

Want de pooier is machtiger dan de politi-
kus. 

PERPETUUM MOBILE 
Zeker, minister Melchlor Wathelet ziet het 

probleem wel zitten! Immers, hij heeft eer
tijds een aantal beloften gedaan en beter
schap beloofd. Maar van de goede voorne
mens bleef er alleen dit over: een niet-
Belgische prostituee kan niet meer over de 
grens worden gezet zolang het kortgeding 
loopt. Dat neemt echter niet weg dat in ons 
,,apenland" nog steeds het slachtoffer van 
mensenhandel wordt vervolgd, niet de kom-
mercant I 

Denk maar even aan de Filippijnse Liza, 
die uit het beroep wilde en de euvele moed 
had bij de politie klacht in te dienen. Zij werd 
vier weken in de bajes gestopt, de pooier én 
handelaar liep uiteraard op vrije voeten. En 
wat zou buitendien de strafmaat zijn voor 
iemand die illegaal vrouwen binnensmok
kelt? Een belachelijk lage boete, zelfs voor 
een volle vrachtwagen. 

En is het waarachtig de bedoeling van 
déze staatshervorming om gemakkelijker de 
hipokriete Arbeidsl<aart B af te leveren in... 
drie landsdelen, zodat de ,,koopwaar" bij
zonder soepel van Vlaanderen naar Brussel 
en van Brussel naar Wallonië kan worden 
versast? Als een perpetuum mobile, een 
mallemolen, een binnenlandse draaischijf 
voor buitenlandse vrouwen. Om niet eens te 
spreken van drugs en wapens. 

In het politieke wanbedrijf is er meer dan 
één lege stoel, al zijn er dit keer vrouwen 
genoeg die willen en kunnen getuigen van 
hun maatschappijvisie sedert zij in 1948, niet 
eerder, mondig werden bevonden om de 
politieke mannelijke macht te dienen. Als 
stemgerechtigde dienaressen, meiden-voor-
alle-werk, onderbetaalde, ondergewaardeer
de hulp- en arbeidskrachten om er voor te 
zorgen dat het almaar groeiende aantal 
zachte stoelen van de politieke heren met 
een politieke herenmoraal steevast de billen 
van diezelfde heren venwarmt. Met de belofte 
uiteraard dat het wel eens zal beteren voor 
de dames, die worden gepaaid met papieren 
verwezenlijkingen die in de praktijl< uitslui-

Vrouwen: stemgerechtigde dienaressen, meiden-voor-alle-werl(, onderbetaal
de hulp- en arbeidskrachten; wel goedgenoeg om heren op hun stoel te 
dienen... (»oto seiga) 

tend dienen om er de giftige bloemen mee te 
verpakken, waarmee zij, af en toe, als het 
niet anders kan, worden gevierd. 

MEVROUW DE KONING 
Een ,.apenland" inderdaad, waar de toe

komstige koningin géén koningin mag heten, 
maar,,koning" omdat het staatshoofd géén 
vrouw mag zijn, maar mannelijk zoals de 
koeien van Calvijn bij onze noorderburen. 
Want nog niet zo heel lang geleden was het 
gezinshoofd eveneens dé man met het eks-
klusief recht het schoolrapport van de kinde
ren te signeren, nietwaar? 

En er is meer. Want ook in de bestuursor
ganen én in het bedrijfsleven, om slechts 
deze te noemen, wordt de vrouw nog steeds 
als minderwaardig beschouwd, al zijn er 
voldoende bewijzen van het tegendeel. 

Op religieus vlak, god betere het, is het 
met anders. Nog steeds is Maria uit Magdala 

het prototipe van de zondares, de prostituee, 
al leren de rollen uit Nag Hamadi, dat zij een 
wijze was en een volwaardige apostel wier 
plaats naast Jezus door Petrus werd benijd. 
Hoeveel Petrussen zijn er vandaag, die erop 
toezien dat de stoel die haar toekomt leeg 
blijft alsof haar religieuze bezieling niet even 
diep en oprecht zou kunnen wezen als die 
van de zieleherders? Zeker, ook in de kerk 
staat haar stoel leeg! 

Zoals de stoel van Alaida Foppa, in 1980 
ontvoerd en zonder enig spoor van de aard
bodem verdwenen omdat zij als auteur en 
kritika té zeer begaan was met de verdedi
ging van de mensenrechten. 

Zo leert ons alweer het jongste rapport van 
Amnesty International: een rapport over on
telbare vrouwen en dochters, slachtoffers 
van mensonterende onderdrukking en ge
weldplegingen. 

En ik tel de stoelen die leeg staan en ik blijf 
almaar tellen. Eindeloos. Eindeloos? 

Hilda Uytterhoeven 
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VOOR EEN ECHT EMANCIPATIEBELEID 
Een WIJ over vrouwen? Er is toch ook 

nooit een aparte uitgave over mannen ge
maakt! 

En toch... de vraag wordt nog zo dikwijls 
gesteld om te schrijven ot te debatteren of te 
praten over de vrouw in het arbeidsproces, 
de politiek, het bedrijfsleven. Dat bewijst dat 
er nog steeds iets fout zit. Bovendien deed 
de ervaring in de politieke wereld ons van 
mening herzien, er valt wel degelijk iets te 
vertellen. 

Aanvankelijk twijfelden ook wij aan het nut 
van vrouwengroepen, vrouwenraden, eman
cipatieministers. Wij zijn toch geen minder
heidsgroep, wij zijn zelfs geen groep... 

Nu echter zien wij het als een opdracht, 
een taak om meer vrouwen meer bij het 
beleid te betrekken. Zolang wij niet met velen 
zijn, moeten wij blijven wijzen op scheve 
toestanden, moeten wij blijven zoeken naar 
oorzaken, en moeten wij blijven inspannin
gen doen om de gepaste oplossingen en 
remedies voor te stellen om vrouwen hun 
eigen plaats te bezorgen in onze samenle
ving, om het beleid te richten op mannen én 
vrouwen. 

Jongere vrouwen hebben de neiging om 
alles vanzelfsprekend te vinden, zij werden 
meestal samen met hun broers opgevoed, zij 
volgden hetzelfde onderwijs, zij hebben 
overal gelijke rechten. 

Toch dient er hen op gewezen te worden 
dat deze rechten vrij recent werden verwor
ven, én dat gelijl<e rechten nog niet meteen 
voor gelijlfe kansen staat. 

DANK ZIJ FEMINISTEN 
Het meest in het oog springende voor

beeld is de afwezigheid van vrouwen in de 
politiek, op elk niveau. 

Kan men zich indenken dat vrouwen pas 
een goede veertig jaar geleden stemrecht 
kregen? Ze waren wel reeds vroeger verte
genwoordigd in het parlement. Mevrouw 
Spaas was in 1921 de eerste vrouw. De 
Vlaams-nationaliste Odile Marechal-Vanden-
berghe behoorde ook tot die enkele vrouwen 
die verkozen waren voor zij mochten gaan 
stemmen. 

De ekonomische vooruitgang, de stijgende 
arbeidsparticipatie, de geboortebeperking 
en de daarmee gepaard gaande emancipa-
tiegolf van de jaren zestig brachten eindelijk 
een kentering. Ook in de VU diende zich toen 
een aantal vrouwen aan voor wie de strijd 
voor de ontvoogding van ons volk model kon 
staan voor die van de vrouw, voor wie politiek 
het middel was om die emancipatie door te 
voeren. De akties van de vrouwenbeweging 
die in 1974 zorgden voor een verdubbeling 
van het aantal vrouwelijke verkozenen. 

Sindsdien is die evolutie jammer genoeg 
stilgevallen, mede door de ekonomische kri-
sis. 

A. Van de Casteele: „Wij hebben veel te 
danken aan die feministen die met hun 
strijd de weg voor de volgende generaties 
gemakkelijker hebben gemaakt, ook bin
nen de VU. Dikwijls worden zij door de 
mannen, maar ook door een groot deel 
van de vrouwen als dolle mina's, wat 
meewarig, bekeken." 

(foto Belga) 

ZES VOORWAARDEN 
Wellicht slagen wij er te weinig in de oude 

frustraties te overstijgen en de vrouwenbe
weging een nieuw en open elan te geven. 
Emancipatie is immers geen strijd tegen de 
mannen en kan geen zaak van vrouwen 
alleen zijn. Emancipatie moet een strijden 
zijn van alle beleidsmensen, mannen én 
vrouwen, naar een evenwichtige samenle
ving. 

Er is daartoe een aktief ingrijpen van de 
overheid nodig. Een staatssekretariaat voor 
Emanciaptie heeft een signaalfunktie maar is 
zeker onvoldoende. De maatschappij moet 
vooral anders ingericht worden. Een aantal 
voorwaarden moet daartoe zo snel mogelijk 
worden verwezenlijkt: 

1. Er moeten politiek echte bevoegdheden 
en portefeuilles aan vrouwen toegewezen 
worden. 

2. Een van de sleutelfaktoren voor emanci
patie is een ernstig werkgelegenheidsbeleid 
en herverdeling van de beschikbare arbeid. 
De technologische evolutie moet worden 
aangegrepen om een fleksibeler arbeidsre
geling te bevorderen. 

3. De dubbel taak werk-gezin is nog steeds 
de grootste belasting voor vrouwen, maatre
gelen om die kombinatie te vergemakkelij
ken zijn een dringende noodzaak. 

4. Ook en vooral die vrouwen die kiezen 
voor huistaken en kinderen moeten onafhan
kelijk kunnen zijn. Arbeid is voor ons immers, 
niet alleen bultenhuisarbeid. Ook gezinsta
ken en welzijnstaken moeten als arbeid wor
den gewaardeerd. 

5. Onderwijs en opleidingen moeten aan
gepast worden om gelijke kansen maksimaal 
te waarborgen, ook de beroepsopleidingen 
bij de RVA. Vrouwen mogen niet automa
tisch naar algemene sekretariaatsopleidin-
gen worden gestuurd en mannen naar infor-
matika. 

6. In haar optreden naar buiten moet de 
overheid het steriotiepe rollenpatroon vermij
den en integendeel roldoorbrekende kam-
pagnes voeren. 

Tot vandaag zijn de vrouwen in de politiek 
volledig afwezig of onvoldoende aanwezig 
om een reële impakt te kunnen hebben op de 
beslissingen. Waar ze aanwezig zijn worden 
ze geduld, maar zeker niet gesteund of 
gestimuleerd, zeldzame uitzonderingen niet 
te na gesproken. Laten wij eerlijk zijn, de 
vrouwen worden in de politieke vertegen
woordiging maar toegelaten wanneer er voor 
de mannen genoeg stoeltjes zijn... 

Annemie Van de Casteele 
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VROUWENEMANCIPATIE: 
GEDAAN MET KLAGEN EN ZAGEN 

Een van de belangrijkste maatschappelijke 
verschijnselen van de jongste 50 jaar is 
ongetwijfeld de invloed van de vrouwen
emancipatie geweest. Het begrip emancipa
tie heeft evenwel niet altijd dezelfde lading 
gedekt. Een eerste invulling van het begrip 
vera/ijst naar het streven van de vrouw naar 
gelijkberechtiging. Een tweede betekenis, 
het differentiatie-denken, gaat er vanuit dat 
er mannen én vrouwen zijn. Eeuwenlang 
werd er gesproken alsof er enkel mannen 
bestonden. 

JURIDISCHE 
GELIJKHEID 
In de beginjaren van de beweging was de 
strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrou
wen hoofdzakelijk van juridische aard. 
Stapsgewijze veroverden de vrouwen forme
le rechten. Zo bekwamen ze na de tweede 
wereldoorlog het aktief en passief kiesrecht. 
Vrouwen kregen toegang tot alle vormen van 
onderwijs. Juridisch werden zij volledig han
delingsbekwaam. Het beginsel van gelijke 
beloning en behandeling in het arbeidspro
ces werd bekrachtigd. Door de huidige rege
ring werd de thuisarbeid erkend In de fiskale 
wetgeving. 

De gelijkheid in rechten heeft zich ook 
vertaald naar de dagdagelijkse realiteit. De 
scholingsgraad van vrouwen is geleidelijk 
toegenomen. Ongeveer evenveel meisjes als 
jongens beginnen universitaire studies. En 
het aandeel van vrouwen in de beroepsbe
volking is ongeveer 41 %. Dit neemt niet weg 
dat de helft van de vrouwen tussen 25 en 40 
jaar in een onzeker statuut werkt. Ondanks 
de nadelen ervan, is er ook een zeer positief 
aspekt, nl. het venwerven van een eigen 
inkomen. De opvatting dat vrouwen gelijke 
kansen en rechten moeten krijgen wordt 
nauwelijks nog betwist. 

EMANCIPATIE 
DOELLOOS? 

Heeft de emancipatie dan haar doel be
reikt ? Neen. In diverse domeinen stellen we 
vast dat de sociale ongelijkheid tussen de 
twee geslachten blijft bestaan. In het onder
wijs, ondanks allerlei kampanjes, kiezen jon
gens en meisjes voor rolbestendigende stu
dies. Op de arbeidsmarkt blijkt de feitelijke 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen een 
feit. 

De aanwezigheki van vrouwen op het 
politieke forum en in beslissingsorganen is 
nog steeds uiterst gering. Slechts 14 % van 
de gemeenteraadsleden, 10% van de parle
mentairen zijn vrouwen. In de uitgebreide 
regeringsploeg l^artens VIII zitten amper vier 
vrouwelijke eksellenties. Dit alles ondanks 
de niet aflatende strijd van ontelbare vrou
wengroeperingen. 

BEZINNING 
De kernvraag is nu ; „Hoe komt het dat 

vrouwen, in vergelijking met mannen, nog 
altijd op ongelijke wijze deelnemen aan de 
samenleving ?" De ongelijke verdeling van 
de onbetaalde arbeid is een mogelijke ver
klaring. De traditionele rollenpatronen hou
den stand, evenals de tipisch vrouwelijke en 
mannelijke persoonlijkheidskenmerken. Ini
tiatief nemen, ambitie, zelfstandigheid, door
zettingsvermogen, kracht en agressiviteit 
blijven mannelijke eigenschappen en wor
den positief gewaardeerd. Vrouwen die dit 
patroon overnemen hebben veel kans om 
het te maken : bvb. Indira Gandhi, Margaret 
Thatcher, Margriet Hermans, Winnie Mande
la. 

Een andere vaststelling is dat het doorbre

ken van het nog steeds geldende verwach-
tings- en rollenpatroon zowel bij mannen én 
vrouwen op grote weerstand stuit. Vele vrou
wen kiezen bewust voor de zorgende en 
verzorgende rol. Zijn vrouwen wel bereid een 
deel van hun terrein prijs te geven ? Zijn zij 
bereid eigenschappen te ontwikkelen die 
nodig zijn om op alle terreinen van de samen
leving een plaats te veroveren ? Zijn jonge 
vrouwen in dit alles nog geïnteresseerd en 
willen zij die strijd verder zetten ? 

Over al deze vragen zal de vrouwenbewe
ging zich moeten bezinnen. In feite is eman
cipatie een proces dat nog niet voltooid is en 
dat moet leiden naar een gedeelde verant
woordelijkheid van mannen en vrouwen in 
gezin en arbeid. Emancipatie kan nooit bete
kenen dat de vrouw het mannelijke patroon 
overneemt. Ook kunnen al deze problemen 
niet louter via juridische weg worden opge
lost. De vrouwenbeweging staat op dit ogen
blik voor een grote uitdaging. Al te vaak ging 
de aandacht naar het aan de kaak stellen van 
ongelijke kansen en ongelijke posities van 
vrouwen. Nu is het de hoogste tijd dat men 
zich toelegt op het zoeken naar oplossingen 
die de situatie van vrouwen kunnen verbete
ren. Maar zijn vrouwen onderling solidair 
genoeg om op dit ogenblik de strijd voort te 
zetten? 

Greet Claes 

Emanicipatie kan nooit betekenen dat de vrouw het mannelijk patroon 
overneemt. (foto Beiga) 
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De deelneemsters aan het overleg van vorige vrijdag besloten in de toelcomst 
meer van dergelijke bijeenkomsten te organizeren. (foto Ronald szommeo 

(vervolg van biz. 7) 

VROUWEN 
EN BESLUIT
VORMING 

Ook werd de problematiek inzake de toe
gang tot de arbeidsmarkt besproken, inzon
derheid wanneer de loopbaan tijdelijk wordt 
onderbroken, zowel in funktie van de gezins
keuze als op latere leeftijd. 

Inzake de verhoogde deelname van de 
vrouw aan het besluitvormingsproces pleiten 
we voor meer dan een louter plechtige Euro
pese verklaring. We vragen dat zowel de 
Vlaamse eksekutieve als de Belgische rege
ring initiatieven neemt." 

• Wat kan er konkreet op de verschillende 
beslultvormingsnivo's gedaan worden? 
Welke initiatieven zal de VU nemen? 

„Op gemeentelijk vlak streven we naar de 
oprichting van een ombudsdienst die de 
voorlichting over de gelijkheid tussen man en 
vrouw moet bevorderen. Deze dienst moet 
informatie verschaffen over de geldende wet
geving en baremas. 

Ook zouden we een brochure willen ver
spreiden onder magistraten en edvokaten 
van informatie en opleiding met betrekking 
tot de nieuwe wetgeving en metoden om de 
bestaande bepalingen beter toe te passen. 

Anne de Graaf (31) uit Sint-Llevens-
Esse reist voor haar beroep, hondentrim-
ming, elke dag naar Liedekerke. Zij is 
gehuwd en moeder van een schattige 
kapoen van 3 jaar. 

Naast haar dag- en huistaak is ze ook 
voorzitster van twee verenigingen: het 
Handelskomitee van de Opperstraat In 
Liedekerke en de VU-afdeling Herzele-
Zuid. 

• Hoe bent u ertoe gekomen uw kandida
tuur te stellen als voorzitter van een VU-
afdeling? 

„Toen in 1985 de afdeling Herzele zich 
opensplitste werd mij, samen met nog een 
vrouw, gevraagd een afdeling op te richten in 
de deelgemeenten Sint-Lievens-Esse, 
Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Antelinks. Geen 
gemakkelijk karwei want er bestond niets 
van Vlaams-nationaal leven. Na één maand 
werking konden we bestuursverkiezingen 
houden. We startten met een bestuur van 4 

In de konkrete gevallen waar de wetgeving 
inzake gelijke beloning foutief wordt toege
past, zal klacht geformuleerd worden bij het 
Hof van Justitie. 

Om meer inzicht te krijgen in de besteding 
van de Europese gelden zullen zowel op het 
Europese als het Vlaamse nivo vragen ge
steld worden aan de bevoegde ministers. Dit 
vooral om aan te tonen dat Europese fond
sen vaak niet ter aanvulling maar als vervan
ging van eigen budgetten worden aange
wend. " 

Anne de Graaf: „Waarom zouden wij 
onze gaven niet ten dienste kunnen 
stellen?" 

• Staan er in de toekomst soortgelijke 
bijeenkomsten op stapel? 

„Het is de bedoeling om minstens 2 é 3 
bijeenkomsten per jaar te organiseren op dit 
nivo. Hierdoor zal er meer inzicht groeien in 
de mogelijkheden die aangeboden worden 
en kunnen telkens de lopende akties geëva
lueerd worden. 

In het najaar staat alvast een ontmoeting 
op het programma met alle vrouwelijke EVA-
parlementsleden." 

(ts) 

leden en 1 schepen. Toen werd mij de 
voorzitterszetel aangeboden." 

• Hoe voelt U zich als vrouw in een partij 
die hoofdzakelijk uit mannen bestaat? 

,,Evenwaardig aan de mannen. En waar
om niet ? De mening van een vrouw kan een 
volledig andere kijk op bepaalde zaken bren
gen. Dat heeft ook zijn voordelen. Het is niet 
omdat we vrouw zijn dat we ons de mindere 
moeten voelen. De tijd dat de vrouw bij de 
kookpot, de kinderen en de wasmachiene 
bleef is voorbij. Waarom zouden wij onze 
gaven en inzet niet ten dienste stellen van 
ons volk? Te veel vrouwen schrikken nog 
terug als hen een kans geboden wordt. Dat is 
spijtig. Zo gaan veel kapaciteiten en werk
kracht verloren. Dat beseffen de mannen nu 
ook! 

Alle begin is moeilijk, ook voormannen. In 
die vijfjaar heb ik, ook door de steun van mijn 
bestuur, geleerd hoe mijn vrouwtje te staan 
in deze mannenwereld." 

ANNE, EEN AFDELINGSVOORZITSTER 
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„AMBETANTERIKEN" 
VLIEGEN HIER BUITEN 

Kafee houden, een hard maar boeiend bestaan. (foto Ronald Szommer) 

Anita Van Loock baat sinds 1985 Het 
Dertiende Gebod uit, het Ideinste Itafeetje 
dat Vilvoorde rijl( is. Dit doet ze alleen. 
Dag in dag uit Icrijgt ze een resem klanten 
van allerlei leeftijd en pluimage over de 
vloer, mannen én vrouwen. Wat bezielt 
een jonge vrouw nu in hemelsnaam om op 
haar eentje een toch wel slopende zaak te 
beginnen? 

„Gewoon uit noodzaak. Ik had geen inko
men meer, en dan kan je twee dingen doen: 
ofwel bij de pakken blijven zitten en helemaal 
verkommeren, ofwel de stier bij de horens 
vatten en een risiko durven nemen. Waarom 
ik uiteindelijk voor een kafee heb gekozen en 
niet voor een kapsalon of een bloemenwinkel 
ligt voor de hand: ik was goed thuis in die 
sektor, maar dan wel aan de andere kant van 
de tapkast." 

• Het grootste deel van uw klanten zijn 
wellicht mannen. Ooit „last" gehad met 
vervelende kroeglopers? 

„Natuurlijk komen hier „ambetanteriken" 
over de vloer, maar die weten rap hoe laat 
het is, ik smijt ze gewoon buiten! Maar ik 
denk dat mannelijke klanten zich over het 
algemeen hoffelijker gedragen wanneer ze 
met een vrouwelijke waard te maken heb
ben. Het is dus zeker niet zo dat ik me als 
vrouw bedreigd of mindenvaardig voel in dit 
beroep." 

Hilde Anciaux is sedert 1989 schepen 
van Sociale Zaken, Jeugd en Gezin in de 
Brabantse gemeente Machelen. De fusie
gemeente Machelen-Diegem telt 11.200 
Inwoners. Het uitvoeren van een schepen-
ambt in Machelen Is dus een tijdrovende 
bezigheid. Bovendien heeft Hilde een 
drukke praktijk als huisarts. 

• Een dokterspraktijk én een schepen-
ambt, is dat te kombineren? 

„Het is te kombineren, omdat we hier in 
Machelen tussen de acht dokters onderling, 
een vrijwel uniek sisteem hebben uitgekiend 
om de wachtdienst te verzekeren. Dat laat 
ons toe nog iets anders te doen dan enkel 
onze praktijk." 

• Toch blijft het een hele klus. Mogen we 

• Bent u nooit bang van sommige klan
ten? Tenslotte staat u er toch alleen voor. 

„Als ik hier 's avonds alleen ben, en er 
komt een „tiep" binnen die ik van haar noch 
pluim ken, voel ik me wel eens op mijn 

geloven dat dit voor een vrouw moeilijker 
is dan voor een man? 

„ Voor mij valt dit mee omdat ik geen gezin 
te onderhouden heb, al blijven een aantal 
huiselijke beslommeringen natuurlijk ook be
staan voor een allleenstaande vrouw. Maar 
voor een vrouw met man en kinderen zal het 
niet zo eenvoudig zijn. Het is nu eenmaal nog 
altijd zo dat in een gezinssituatie de vrouw 
nog altijd het grootste deel van het huishou
delijk werk op haar nek krijgt." 

• Wat uw praktijk betreft, hoe ligt de 
verhouding mannelijke patiënten tegen
over vrouwelijke? 

„Ik denk iets meer vrouwen en kinderen 
dan mannen" 

• Zien mannelijke patiënten u als een 
volwaardig arts? 

ongemak. Ik heb er al vaak over nagedacht 
wat ik zou doen wanneer iemand écht hand-
tastelijkzou worden. Ik vifeet niet precies wat 
ik zou doen, maar in ieder geval zal het 
lachen hen snel vergaan!" 

„Voor een aantal mannen is dat wel een 
probleem. Velen in het dorp hebben mij nog 
gekend als kind, en dat werkt nu een beetje 
als een drempel. Ik kan dat wel begrijpen, die 
oudere mannen hebben het eerder voor mijn 
vader (lacht), die had hier vroeger z'n prak
tijk. Anderen maken er dan weer helemaal 
geen punt van wanneer ze tegenover een 
vrouwelijke arts komen te staan." 

• Wordt een vrouwelijke schepen door 
iedereen aanvaard? 

„Ik heb hier nog niets ervaren dat op 
minachting of neerdunken wijst. Integen
deel. De VU-SP-koalitie heeft een schepen-
kollege dat vijf leden telt, ik ben de enige 
vrouwelijke schepen, en dat levert hoege
naamd geen problemen op." 

VROUWELIJKE ARTSEN, DOODGEWOON? 
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VROUW IN HET MIGRANTENONDERWIJS 
Greet Nys geeft Nederiands aan volwas

sen migranten in Mechelen. Lesgeven is 
toch niets speciaals, denkt u. Lesgeven 
aan migranten echter wel, zeker als het 
om mannelijke Marokkanen en Turken 
gaat. De positie van de vrouw in de islam-
kultuur is immers nog minder benijdens
waardig dan in onze kuituur. 

• Laten je leerlingen dat merken in de 
klas? 

„Dat hangt er een beetje van af. De 
migranten hebben nl. zelf een zeer verschei
den achtergrond. Il< heb de indrul< dat mi
granten die uit een berberl<ultuur stammen 
nog het verst staan van onze l<ultuur. Met de 
ene leerling heb je dus al sneller problemen 
dan met de andere. 

Ze laten over het algemeen echter wel 
blijken dat een jonge vrouw in hun kuituur 
niet veel te vertellen heeft. Ze gedragen zich 
minder gedisciplineerd en losser in de klas 
van een vrouwelijke jonge leerkracht, dan in 
de klas van een mannelijke leerkracht van 
middelbare leeftijd. Je leeftijd en je geslacht 
spelen dus een rol." 

• Welke problemen levert dit dan op? 

,, Ik zou niet over, .problemen'' willen spre
ken. Je moet een beetje weten hoe je ze het 
best kan aanpakken. Het is van groot belang 
om sterk in je schoenen te staan, te laten 
merken dat jij minstens in de klas de baas 
bent. Wat al niet eenvoudig is. Je moet 
eigenlijk voortdurend werken aan die discipli
ne, en vooral niet ontmoedigd raken." 

• Pas je je op één of andere manier zelf 
aan je klas aan? 

„Een beetje wel. Je weet dat je hier niet 
moet afkomen met een superkorte minirok of 
decolleté tot aan je navel. Voor de rest moet 
je rekening houden met het feit datje leerlin
gen in veel gevallen nooit eerder „op 
school" hebben gezeten. Ze kennen de 
schoolse metoden en tenven niet. Je moet 
echt in alles van nul beginnen. Wat een 
werkwoord is bvb, of een mondelinge oefe
ning. En je moet er niet teveel op rekenen dat 
ze thuis hun boeken nog open doen. De 
leerstof gaat dus zeer traag vooruit, je moet 
alles bij wijze van spreken tien keer herha
len. " 

• Pleit je voor een aangepaste vorming 
voor migrantenonderwijs in de normaal-
scholen? 

„Zoiets zou geen kwaad kunnen. Niet 
zozeer didaktisch ofzo, maar een beter in
zicht in de islamkultuur en wat basisnoties 
van de taal zijn nooit weg. Misverstanden 
komen anders zeer makkelijk voor, en je 
raakt soms geërgerd over dingen die voor 
hen zeer normaal zijn. Zo ergerde ik me 
voortdurend aan laatkomers, en de smoesjes 
die ze trachtten te verkopen. Ze hadden net 

In de moslimkultuur is de positie van de vrouw nog minder benijdenswaardig 
dan in onze kuituur. Een jonge lerares die aan Turken en Marokkanen 
Nederlands geeft, heeft het niet altijd gemakkeljk. De Integratie van migranten 
In onze samenleving impliceert echter dat de zienswijze van migranten op de 
vrouwen aangepast wordt. (foto p. BOISIUS) 

bezoek gekregen, of waren op straat een 
vriend tegengekomen enz. Maar als je weet 
dat gastvrijheid in de islamkultuur van veel 
groter belang is dan bij ons, dan besef je dat 
een Marokkaan tegen een bezoeker zomaar 
niet zegt: „sorry, nu moetje buiten, want ik 

moet naar de les". En hoewel je dat als 
Vlaamse vrouw niet hoeft te aanvaarden, 
weet je dat ze een vrouw toch als minder
waardig blijven beschouwen. „Ik toch man, 
gij vrouw, en bovendien kleiner" (jonger), dat 
zit er nog zeer diep in." 

BEHOEFE AAN 
EMANCIPATIEWERKSTERS 

Annemie Van Winckel is VU-gemeente-
raadslid in Herent. Ze werkte vroeger mee 
aan het radioprogramma Het Kraaienest. 
Op dit ogenblik heeft ze de handen vol als 
„emancipatiewerkster" bij de BRT. 

• Emancipatiewerkster? 

„Ja, mijn opdracht is eigenlijk een kombi-
natie van twee zaken. Ten eerste trachten we 
hier op het emancipatieburo vrouwelijke ta
lenten van eigen huis en bij aanwerving te 
stimuleren om wat meer hun kans te wagen. 

Pas op, dat betekent niet dat we ze een 
voorkeursbehandeling geven. Geen positie
ve diskriminatie, wél positieve aktie. Een 
voorbeeld: bij het recente eksamen voor 
BRT-joernalist lieten we een spotje zien om 
meer vrouwen deel te laten nemen aan het 

eksamen. We kregen het ook voor elkaar dat 
in de juri van elk eksamen op de BRT 
vrouwen zitting moeten hebben. 

Ten tweede gaan we na hoe het beeld van 
de vrouw op het BRT-scherm gebracht 
wordt. Daarover hebben we een kijkonder
zoek laten verrichten. De resultaten waren 
voor een aantal programma's bedroevend, 
voor een aantal andere betrekkelijk positief. 
Onze bedoelina met dat onderzoek was de 
programmamakers ertoe bewegen om wat te 
gaan doen aan het beeld van de vrouw op 
televisie. 

Een van de initiatieven die we in dat kader 
reeds genomen hebben, is de samenstelling 
van een boekje onder de titel „Zeg niet te 
gauw, er is geen vrouw..." Dat is een handi
ge bundeling van meer dan 400 vrouwen in 
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allerlei vakgebieden. Programmamakers en 
meer algemeen mensen uit alle media die op 
zoek zijn naar één of andere specialist krij
gen zo een schat van vrouwelijke specialis
ten voorgeschoteld. We zijn momenteel aan 
een nieuwe editie aan het werken, en die zal 
waarschijnlijk eens zo dik worden als de 
eerste." 

• Is er ook buiten de BRT geen behoefte 
aan „emancipatiewerkers"? 

„Jazeker, niet alleen bij de BRT wringt er 
af en toe een schoentje. Maar er is verbete
ring op komst. Momenteel worden alle open
bare diensten en parastatalen bij koninklijk 
besluit aangemoedigd om een positieve ak-
tie-plan op te stellen. Ook een aantal privé-
bedrijven hebben terzake een akkoord afge
sloten met de staatssekretaris voor Maat
schappelijke Emancipatie, Miet Smet." 

• U zit ook in de Herentse gemeenteraad. 
Hoe is de situatie daar voor vrouwen? 

„D/e is niet goed, maar in vergelijking met 
heel wat andere gemeenten ook niet slecht. 
Wij hebben vier vrouwen in de gemeente
raad, 2 VU-vrouwen en 2 CVP-vrouwen. 
Toch verlaat ik de gemeenteraad met een 
permanente frustratie. Er zitten namelijk nog 
een aantal echt oudenvetse mannen in die 
neerkijken op vrouwen als op objekten waar
mee gelachen moet worden. Je wordt er echt 
met je neus op je vrouw-zijn gedrukt en 
behandeld met weinig respekt. 

Binnen onze VU-afdeling in Herent zijn 
vrouwen echter meer dan welkom. Ik heb 
echt het gevoel dat men er van overtuigd is 
dat het gewoon niet langer kan dat vrouwen 
gepasseerd zouden worden. We moeten niet 
meer met alle macht vechten voor onze 
positie, die is verworven. In die zin is onze 
afdeling in de gemeente een echte uitzonde
ring." 

Een vrouwelijke technikus of een „vakvrouw" is nog een witte raaf. Emancipa
tiewerksters als Annemie Van Winckel zien dikwijls pas over lange termijn 
resultaat van hun werk. Maar af en toe levert een positieve aktie ook snel 
resultaat op. Zo b.v. bij het recente joernalisten op de BRT, waar de vrouwen 
40 % van de inschrijvingen uitmaakten. (toto archief) 

PORTRETTEN VAN VLAAMSE VROUWEN 
Binnen de l<adervomfiing van de Fede

ratie van Vlaamse Vrouwengroepen 
wordt er gezocht naar voorloopsters van 
de hedendaagse Vlaamse Vrouwenbe
weging, naar de streekgebonden Vlaam
se Vrouwengeschiedenis. Maar ook de 
aktuele rol van de vrouwen in de Vlaamse 
beweging wordt niet vergeten. 

Op de kadervormingsavond brengen 
enkele vrouwen hun verhaal over hun 
persoonlijke ervaringen en inzet voor de 
Vlaamse beweging. 

lEPER-ROESELARE 
De kadervorming voor het arrondisse

ment leper-Roeselare gaat door op 19 
maart 1991 om 20 uur in ASLK, Roese-
laarsestraat 66 te 8870 izegem. 

Sprekers: Rosa Lernout en Lut Ver-
meersch. 

Moderator: Huguette Ingelaere. 

BRABANT 
De kadervorming voor de provincie 

Brabant gaat door op 20 maart 1991 om 
20 uur in het Hof van Engeland, Lakense-
straat 157 te 1000 Brussel. 

Sprekers: Hilde Anciaux, Connie Bor-
ginon en Annemie Van De Casteele. 

Moderator: Nora Tommelein. 

MECHELEN 
De kadervorming voor het arrondisse

ment Mechelen gaat door op 21 maart 
1991 om 20 uur in Kempenland, Heren-
thoutsesteenweg 53 te 2560 Nijlen. 

Sprekers: Olga Minne, Hilda Uytter-
hoeven en Jop Van Dessel. 

Moderator: Reimonda Vangoidsenho-
ven. 

Iedereen is van harte welkom. 
Meer inlichtingen over dit initiatief: Fe

deratie van Vlaamse Vrouwengroepen, 
Bennesteeg 2 te 9000 Gent, tel. 
091/23.38.83. 
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VERKOOP VROUWEN EN 
WORD MIUARDAIR 

D
E slavenhandel afgeschaft in 
deze „beschaafde" twintigste 
eeuw? Vergeet het maar. Nog 
nooit heeft de verkoop van men
sen zoveel geld opgebracht. 

Een miljardenindustrie met in
ternationale dimensies. Hon
derdduizenden vrouwen en min-
derjange meisjes, zelfs kinde
ren, worden gekocht, verkocht 
en vervoerd naar bestemmingen 

ver weg van de plaats waar ze opgroeiden. 
De namen van veel van deze vrouwen 

komen voor op de lijsten van vermiste perso
nen, van wie gemakshalve wordt aangeno
men dat ze van huis zijn weggelopen. 

DE MAZEN VAN DE WET 
Vrouwenhandelaars kennen het klappen 

van de zweep, zo lezen we in de verantwoor
ding, ze kennen de mazen van het net en van 
elke wet. Ze blijven de politiediensten — ook 
niet altijd zuiver op de graat — altijd één 
stapje voor door vlot van taktieken en trafiek-
lijnen te veranderen. Zo kunnen ze rustig 
doorgaan omdat vrouwenhandel nog altijd 
geen politiek interessant tema is. 

Bij binnenlandse en internationale vrou
wenhandel wordt een vrouw verkocht als een 
baal katoen, als goedkope arbeidskracht of 
als prostituee. Vanaf het ogenblik dat een 
vrouw door list of dwang naar een andere 
plaats wordt gelokt, geen vrije keuze heeft en 
wordt uitgebuit, noemen wij dit vrouwenhan
del. 

Vrouwen worden slachtoffer als ze in han
den vallen van de georganiseerde werving 
voor prostitutie, waarvoor handelaars hun 
inpalmtaktieken én strategieën gebruiken. 
Dit is een ekonomische aktiviteit die beant
woordt aan de behoefte om snel grof geld te 
verdienen, ten koste van anderen. Er is met 
prostitutie tenminste zoveel te verdienen als 
met drugs, terwijl bordeeleigenaars veel min
der last hebben met de politie dan drugspro
ducenten en -dealers; 

DE SEKSSLAVINNEN-
MARKT 

In ,,Vrouwenhandel, de internationale 
seksslavinnenmarkt" rekent Anneke Van 
Ammelrooy uit dat iemand die vijf eroscentra 

in verschillende steden bouwt en in elk 
daarvan 400 buitenlandse vrouwen te werk 
stelt die gemiddeld vier klanten per dag 
ontvangen tegen 1.000 fr. per klant, maande
lijks ruim 200 miljoen frank verdient na aftrek 
van kosten. Tenwijl iemand die heroïne raffi
neert al 20.000 junkies nodig heeft om het
zelfde te kunnen verdienen. 

Het is opvallend dat altijd de achtergron
den van de slachtoffers worden onderzocht 
en niet die van de handelaars die door incest, 
mishandeling, onervarenheid of de nieuws
gierigheid of welk middel dan ook vrouwen 
„prostitutierijp" maken. Het is een onder
deel van de eeuwenoude strategieën van de 

Rondneuzend op de Vrouwen
dag van ons speurend oog op 
een brochure met als titel 
„Vrouwenhandel". Eén blik Is 
voldoende om tot de aankoop 
over te gaan. Fn^^ance |oer-
naliste Marlies Van Botmel is 
erin gelukt een aangrijpend do-
kument op de marn te gooien. 
Zij kreeg daaitij de steun van 
de EG. Wij hebben het in één 
adem uitc^lezen en zijn toen 
e ^ stak in de nacht gaan sla
pen. I^pot. Een gevoelen van 
machteloosheid en een veront
waardiging die alle peiiien te 
bulten gaat. Het Is ons volsla
gen onmogeii|k dit mensont
erende onderwerp objektief te 
benaderen. 

pooiers die in het begin van de handelslijn 
staan. Vooral verkrachtig is een psicholo-
gisch veel beproefd paardemiddel omdat het 
voor een vrouw zo een traumatische gebeur
tenis is. Verkrachting maakt in korte tijd een 
einde aan het besef baas te zijn over eigen 
lichaam. Medical Tribune liet sociologen een 
recept opstellen voor een doorsnee sekstoe
rist: neem wat eenzame, besluiteloze man
nen die geen normaal sociaal kontakt aan
kunnen. Voeg daarbij een scheutje racisme, 
een snufje macho-gedoe en een koffielepel 
onzekerheid tegenover de geëmancipeerde 
vrouwen in eigen land. 

Het sekstoerisme naar Thailand of de 
Filippijnen scheert hoge toppen. Met 
vrouwenhandel kan meer verdiend 
worden dan met drugs. 

KLEINE MEISJES 
AFRICHTEN 

In juni 1990 verscheen er in de Volkskrant 
een artikel getiteld: „Meisjes kopen?" ge
schreven door Hans Plomp. Deze joernalist 
wandelt op zekere dag over een van die 
rommelige strandjes in India samen met 
vrouw en dochter. Een vette, wanstaltige 
Beier in onderbroek spreekt hem aan. Wij 
citeren letterlijk: ,,lk ben een sekstoerist. Ik 
heb gehoord dat je in India meisjes kunt 
kopen van acht of tien jaar. Die kun je dan 
adopteren en meenemen naar huis, waar je 
haar dan op seks kunt africhten. Een kennis 
van mij in Venezuela heeft ook zo'n ding in 
huis." De Beier likkebaardt en kwijlt en voegt 
er nog aan toe ,,ich ben so heiss wie ein 
Kartoffel." 

Walgend liet Hans Plomp de man voor wat 
hij waard was. Verderop echter werd hij 
aangesproken door twee donkere mannen 
en een zwaar geschminkte matrone. ,,Wil je 
die vrouwen verkopen?" vraagt een van de 
mannen knikkend naar zijn twee dierbaren 
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die een stukje vooruit waren gelopen en mets 
in de gaten hadden „Hoeveel bied je"?" 
vraagt de joernalist „Meer dan genoeg om 
een mooie w/agen te kopen " „Maar ik denk 
dat ze zich zullen verzetten" probeert Hans 
Plomp De twee mannen lachen kort en op 
dezelfde toon „Daar zorgen wij voor Geen 
probleem Jij zorgt dat je ze in het hotel krijgt, 
in ons appartement Dan doen wij iets in hun 
drankje zodat ze inslapen En dan kunnen wij 
met hen doen wat we willen Daarna worden 
ze het land uit verscheept naar een plaats, 
waar nog nooit iemand is van teruggekeerd, 
dus je hoeft met bang te zijn, dat jullie wegen 
elkaar nog zullen kruisen Vooral die kleine 
blonde brengt veel geld op " 

HOGE BETALING VOOR 
ONTMAAGDING 

Elk jaar worden — volgens de VN-kommis-
sie voor de Mensenrechten — ten minste 1 
miljoen minderjangen ontvoerd, verkocht of 
verleid en tot prostitutie gedwongen In Bra
zilië, Colombia en Meksiko komt een op de 
tien kinderen in de prostitutie terecht Arabie
ren zijn verzot op de ontmaagding Ze beta
len er hoge prijzen voor, zodat doodarme 
ouders uit het Noorden, maar ook bergvolke-
ren in Birma „de bloem" van hun dochters 
verkoopt voor „een keertje" 

En zo gaat het maar verder over schijnhu
welijken, schijnadoptie en postorderbruiden 
Een van deze bedrijven m ons aller Gent, liet 
volgende advertentie verschijnen PB 18 
9880 Aalter Lenteaktie 1989 ,,Filippines 
4 200 fr nu 2 500 fr Dit geldig tot 8 april" 

Het kan toch met zijn dat al die „hoerelo
pers" gevoelloze mensen zijn Zijn er dan 
echt geen mannen die zich gewetensvragen 
stellen als ze „zaad en geld lozen" bij een 
bruine of zwarte vrouw, waarmee ze met 
eens praten kunnen Vrouwen die onmoge
lijk hun ellende kunnen uitschreeuwen, om
dat ze de taal van het land met kennen 
Stellen mannen zich geen vragen bij prosti-
tueetjes van nauwelijks twaalf jaar ' Geen 
vragen bij het misbruiken van jonge knapen, 
want ook tere knaapjes zijn zeer gegeerd 
Hoe zouden ze reageren als de eigen kinde
ren in dergelijke afschuwelijke situatie zou
den geraken' Hoerelopers kunnen en zullen 
met helpen, zo lezen we verder, want welke 
man gaat bekennen dat hij „geheime be
zoekjes" aflegt' En zo is de pijnlijke cirkel 
rond 

DE DRIE P'S 
WIJ kennen allemaal de drie beruchte K's, 

nl kerk, keuken, kinderen Daarnaast duiken 
er nu ook dne nog meer beruchte letters op, 
nl de P van pooier, politie, politici Een 
truimviraat dat er grootschalige financiële 
belangen bij heeft Hun officieel motief luidt 
dan de seksindustrie zorgt voor ,,de tewerk
stelling" van arme meisjes op het platteland 
Alsof het dan beter zou gaan met de ekono-

mie Maar zo werkt het mekanisme van de 
vrouwenhandel met In een land als Thai
land, waar de regering zo graag vertelt dat de 
ekonomie met reuzeschreden vooruitgaat, 
breidt de vrouwenhandel almaar uit 

Trouwens de meest bekende prostitutie-
bestemmingen van westerlingen zijn met 
alleen Thailand maar ook de Filippijnen Dit 
alles 18 te wijten aan de Vietnam-oorlog Vele 
seksoorden in Azie zijn immers begonnen als 
zogenaamde ,,rest rekreationbeleid" van het 
Amenkaanse leger 

WIE HELPT ER? 
Ondertussen ageren overal ter wereld niet-

goevernementele organisaties voor de rech
ten van de vrouw m de prostitutie en voor de 
opvang van slachtoffers van vrouwenhandel 
Door hun onophoudende akties passen rege
ringen schoorvoetend de wetgeving aan 

Het staatssekretariaat voor Maatschappe
lijke Emancipatie gaat instaan voor de subsi
diering en de opleiding van negen koordina-
toren voor het organiseren van een doeltref
fende opvang van vrouwen die het slachtof
fer werden van fiziek en seksueel geweld 
Omstreeks Pasen zullen ze hun taak kunnen 
beginnen op provinciaal nivo 

GROTE BEHOEFE 
Miet Smet kondigde vrij recent dit initiatief 

aan tijdens een briefing omtrent de eerste 
Europese Mimsterkonferentie over fiziek en 
seksueel geweld op vrouwen, die in het 
Brusselse Egmontpaleis op 14 en 15 maart 
plaatshad 

Doel van de Europese Konferentie is de 
ondertekening van een Plechtige Eindverkla-
ring waarin het fiziek en seksueel geweld op 
vrouwen krachtig wordt veroordeeld en de 
respektievelijke ministers zich engageren tot 
konkrete beleidsinitiatieven om dit soort ge
weld in eigen land te bestnjden 

MEER AANDACHT VOOR 
HET SLACHTOFFER 

Uit nationale rapporten blijkt dat er m alle 
landen nog een grote behoefte bestaat aan 

Afschuwelijk is dat in de Belgische straf
wet vrouwenhandel met bestaat De daders 
kunnen alleen gestraft worden voor het „ille
gaal binnenbrengen" van vreemdelingen 

Verbijsterd stellen wij vast dat België erg 
populair IS omdat de dne gewesten een 
aparte arbeidskaart geven De meisjes kun
nen aldus versast worden van het ene lands
deel naar het andere En als er geen vergun
ning meer is, blijven de meesten illegaal 
Deze blanke slavinnen moeten voortdurend 
„rouleren" want de klanten willen altijd ,,vers 
vlees" Je zou voor minder feminist zijn' 

Hilda Uytterhoeven 

— Vrouwenhandel Te koop bi| NCOS-Vrouwen-
werkmg, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel. 
Tel. 02/539.26 20 130 fr 
— Payoke Opvang en informatiecentrum voor 
prostituees van beider kunne. Hoek Burcht
gracht & Zakstraat, Antwerpen Tel. 
03/232.24.40. 

wetenschappelijke gegevens over geweld 
tegen vrouwen, aldus Miet Smet Op het vlak 
van preventie worden evenwel in veel landen 
grootschalige informatie- en sensibiiserings-
kampanjes gevoerd om een algemene men-
taliteitswijziging te verwezenlijken 

„We moeten ertoe komen dat fiziek en 
seksueel geweld op vrouwen algemeen be
schouwd wordt als met-aanvaardbaar in 
onze moderne samenleving", zegt mevrouw 
Smet ,,Men moet ervan doordrongen raken 
dat de reaktie die altijd weer hoort desbetref
fende, namelijk dat het nu eenmaal altijd 
bestaan heeft en altijd wel zal blijven be
staan, voorbijstreefd is " 

Een opvallende vaststelling is volgens de 
staatssekretaris dat de nationale wetgeving 
m vele landen in volle evolutie is De aan
dacht wordt steeds meer verlegd naar het 
slachtoffer in plaats van naar de dader Dat 
leidt zowel op het nivo van de politie als van 
de justitie tot een andere en betere aanpak 
van de slachtoffers 

In ons land is de Set Seksuele Agressie, 
acht maanden geleden ingevoerd, daar een 
uitstekend voorbeeld van Op dit ogenblik 
beschikken rijkswacht, gerechtelijke politie 
en 50 % van de gemeentelijke politiekorpsen 
over de SSA, wist Miet Smet te melden Zij 
hennnerde tevens aan haar recent initiatief 
tot positieve aktie voor meer vrouwen bij de 
politie, wat drempelverlagend kan werken 
naar vrouwelijke slachtoffers van geweld 

Hilda Uytterhoeven 

OPVANG VAN VROUWELIJKE 
GEWELDSLACHTOFFERS 
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VROUWEN 

GESCHONDEN RECHTEN, 
GESCHONDEN LEVENS 

Een oudere vrouw verkracht voor de ogen 
van haar gezin. Een jong meisje gevangen 
genomen en selisueel vernederd. Een zwan
gere vrouw door politie-officieren in de buik 
getrapt. Een echtgenote gefoiterd bij onder
vraging om haar man tot „bekentenissen" te 
dwingen. Een moeder doodgeschotenomdat 
haar zoon verdacht wordt van politieke aktivi-
teiten. Het is slechts een greep uit het 
recente rapport dat Amnesty International 
naar aanleiding van de Internationale Vrou
wendag publiceerde over de barbaarse be
handeling van vrouwen in meer dan veertig 
landen. 

GEEN ONDERSCHEID 
Wie dacht dat vrouwen hiervan wat meer 

gespaard zouden blijven dan mannen, ver
gist zich. De beulen zijn volgens Amnesty 
niet minder wreed tegenover vrouwen dan 
tegenover mannen. Geen foltering is te bar
baars om ze te gebruiken bij vrouwen, geen 
termijn van willekeurige hechtenis te lang. 
Integendeel, zo denk je na het lezen van 
Geschonden rechten, geschonden levens, 
de Nederlandstalige uitvoerige bewerking 
van het Al-rapport. 

Vele vrouwen worden vervolgd omdat ze 
sterk zijn: ze engageren zich in de politiek of 
de gemeenschap, ze blijven aandringen op 
eerbiediging van hun rechten of die van hun 
familieleden. Andere vrouwen worden juist 
het slachtoffer van foltering en verdrukking 
omdat ze kwetsbaar zijn: jonge vrouwen en 
kinderen die gemakkelijk seksueel kunnen 
worden vernederd of misbruikt, bange moe
ders die alles zullen doen om hun kinderen te 
beschermen, zwangere vrouwen die bang 
zijn voor hun ongeboren baby's, vrouwen die 
tegen mannen kunnen worden gebruikt, ge
ïsoleerde vrouwen op de vlucht die kwets
baar zijn in een onbekende omgeving. 

Verkrachting vormt één van de meest 
gebruikte metodes om vrouwen te folteren. 
Soms bedoeld om bekentenissen af te dwin
gen, soms als een straf. In sommige kuituren 
is het sociaal brandmerk van verkrachting zo 
groot dat de daders er zeker van kunnen zijn 
dat hun slachtoffers er achteraf niet over 
zullen spreken. 

OP DE VLUCHT . ~ 
Vrouwelijke vluchtelingen vormen een uit

gelezen slachtoffer voor mensenrechten

schendingen, zowel in hun eigen land als na 
hun vlucht. Volgens de VN is het vaak 
verkrachting die hen doet vluchten, en zijn 
seksuele gunsten dikwijls de prijs om goede
ren of dokumenten te bekomen. 

Maar sommige van de meest gangbare 
schendingen van de mensenrechten zijn he
lemaal niet geslachtsgebonden. Zowel man
nen als vrouwen worden na onrechtvaardige 
processen opgesloten,,,verdwijnen" in mili
taire hechtenis, worden vermoord door 
doodseskaders of door soldaten. 

Het Al-boekje over vrouwenvervolging 

geeft een beeld van de schendingen waar
van vrouwen van zeer verscheiden achter
gronden en uit alle delen van de wereld het 
slachtoffer worden. Gefolterde vrouwen ko
men er ook zelf aan het woord. 

(Pdj) 

— Geschonden rechten, geschonden levens. 
Amnesty International. 85 biz. Te bestellen door 
storting van 165 fr. op prk 000-0008990-66 bij 
A.l. Vlaanderen, Kerkstraat 156, 2060 Antwer
pen 6 met vermelding „Vrouwen". 
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VROUWEN 

SOEPEL, FLEXIBEL, ONGEBONDEN 

Een nieuwe verkiezingsslogan, een nieuw 
dieetprodul<t? Toch niet. Het is de titel van 
een boek dat een verrassend verslag geeft 
van een tussentijdse peiling bij twee genera
ties. De aandacht gaat in de eerste plaats 
naar het werk, de relatievorming, de houdin
gen en de opvattingen van jonge vrouwen in 
vergelijking met jonge mannen. 

% \ 17' % > 

VERGELIJKEN 
Deze jonge mensen vormen de generatie 

die volwassen werd in de loop van de jongste 
10,15 jaar. Zij worden vergeleken met dege
nen die in de loop van de jaren zestig 
adolescent werden. Daarnaast vergelijkt en 
beschrijft het boek de leefsituatie, de samen
levingsrelaties, het werk, de houdingen, de 
verwachtingen en de opvattingen van de 
zestigers en tachtigers. 

Verder veronderstellen de auteurs van het 
werk dat er een sociaal-kulturele slingerbe
weging of kulturele tijdkrans is geweest. 
Deze wordt in twee perioden opgedeeld en 
gedragen door hogergenoemde generaties. 

De tijdsspannen van 30 jaar, van 1958-59 
tot 1988 vormt voor velen ,,de moderne tijd", 
zij bestaat uit twee perioden. Een eerste 
vormt de jaren zestig, met als kern de golden 
sixties. Een tweede periode is deze van de 
ekonomische krisis en zogenaamde ver-
rechtsing. Het resultaat van de peiling is een 
bonte mozaïek van bevindingen. Alles wordt 
niet herleid tot één dominante maatschappij
tendens of kultuurtrek, maar wordt benaderd 
via vier invalshoeken. 

In de eerste plaats worden de dominante 
kenmerken aangestipt die gelden voor meer 
dan de helft van de bevolking. Zo blijkt dat de 
volledige tewerkstelling van vrouwen groten
deels IS voltrokken en dat we naar een 
samenleving van tweeverdieners evolueren. 
Deeltijds werk blijkt in hoofdzaak een vrou
wenzaak te zijn. In principe zou deeltijds 
werk een oplossing bieden voor het kumule-
ren van een gezinsleven en werk. Die moge
lijkheid komt echter in het gedrang omdat 
deeltijds werk ook dikwijls onzeker en flexi
bel werk is. Werk vinden, trouwen, een huis 
kopen en kinderen krijgen blijkt nog steeds 
het dominante levensdoel te zijn. 

COCONSINDROOM 
Dit geldt voor 84 a 85 % van de jonge 

mensen. Het huwelijk en het modale gezin 
blijven de aspiratie van een overweldigende 
meerderheid. Aan alleenwonen heeft slechts 
5 % een eigen boodschap. Alles wijst erop 
dat huwelijk, gezin en woning een uitermate 
belangrijke levenssfeer afbakenen. De au-
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teurs spreken hier over het coconsindroom. 
Men trekt zich in het gezin en de woning 
terug en wil daar het geluk zoeken. 

Uit het onderzoek blijkt dat België nog nipt 
een katoliek land is met een vrijzinnige 
minderheid. Daarnaast zijn humanistische 
waarden ruim verspreid. 

Verder onderscheidt de peiling twee vor
men van individualisme. In de eerste vorm is 
een houding die veel belang hecht aan de 
vrijheid om ongehinderd het eigenbelang na 
te streven. Persoonlijk sukses wordt daarbij 
vooral in materiële termen uitgedrukt en 
gemeten. 

De andere vorm werd gedefinieerd als een 
houding waarbij het nagestreefde eigenbe
lang niet noodzakelijk van materiële aard is. 
De nadruk ligt sterk op de persoonlijke auto
nomie. Vervolgens worden de resultaten van 
het onderzoek belicht vanuit de relatie man-
/vrouw. Ondanks de evolutie naar een maat
schappij van twee-verdieners heeft de vrouw 
een onzekere ekonomische zelfstandigheid. 
In vergelijking met hun mannelijke leeftijds
genoten, zijn vrouwen meer en langer werk
loos. Zij werken vaker deeltijds en meer met 
kontrakten van beperkte duur en/of in nep-

statuten. Voor hetzelfde aantal uren werk, 
met eenzelfde opleidingsniveau en in een 
beroep met een gelijkwaardige status, ver
dienen vrouwen minder. Op de arbeidsmarkt 
worden de traditionele geslachtsrollen be
vestigd. De hoger aangestipte levensdoelen, 
zijn voor mannen en vrouwen nagenoeg 
dezelfde. Aan het huwelijk geven mannen en 
vrouwen haast dezelfde betekenis en waar
de. Voor beiden is het een gemeenschap 
tussen de partners die de verdere levensloop 
in grote mate vastlegt. Verder zijn vrouwen 
geloviger maar niet kerkser. Hun werkelijk-
heidsbenadering laat duidelijk meer ruimte 
voor het bovennatuurlijke en het misterieuse. 
Ook zijn vrouwen minder individualistisch 
dan mannen, maar materialistischer. 

SAMENWONEN 
Vervolgens lichten de auteurs de tenden

sen, die zich in de generatie- en/of leeftijds
verschillen aftekenen, toe. Daaruit blijkt dat 
in de loop van de jaren tachtig de tewerkstel
ling opnieuw naar de privé-sektor is verscho
ven. Belangrijke veranderingen in de organi
satie van de werktijd, de zogenaamde flexibi
lisering, hebben zich voltrokken. Deze term 
wordt doorgaans in de sociaal-ekonomische 
sfeer gebruikt. Flexibel gedrag blijft niet 
beperkt tot de werkplaats. Wanneer men 
onder flexibiliteit ,,de mogelijkheid om zich 
aan te passen aan nieuwe omstandigheden" 
verstaat, kan het ook gebruikt worden binnen 
de gezinssfeer. Een andere tendens is dat 
meer jonge mensen ongehuwd gaan samen
wonen. De meerderheid van de jonge men
sen beschouwt dit als een voorlopige oplos
sing ên wil later huwen. Aldus wordt het 
huwelijk en het ouderschap uitgesteld. De 
ontkerkelijking zet zich verder zonder zich in 
een noemenswaardige toename van het aan
tal vrijzinnigen te vertalen. De aftocht van het 
individualisme is kenmerkend voor de jonge 
volwassenen. 

Tenslotte wordt het beeld van de generatie 
van de tachtigers, verschenen in de loop van 
het onderzoek, getoest, aan het beeld opge
hangen in de populaire en minder populaire 
media. De resultaten zijn verbazend: de 
hedendaagse jonge volwassenen blijken 
heel anders te zijn. „Zij zijn minder individua
listisch en in grotere mate geneigd de sa
menleving als een gemeenschap te be
schouwen. Zij hebben geen schrik van enga
gementen en aanvaarden dat die hun levens-
trajekt vastleggen." 

(ge) 

— Soepel. Rexibel. Ongebonden. Mark El-
chardus en Peter Heyvaert. Uitg. VUB-Press, 
Brussel. 239 biz. 695 fr. 
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VROUWEN IN DE MIDDELEEUWEN 

In jongensromans, beeldverhalen en rld-
derfilms verschijnt zelden een waarachtig 
beeld van de middeleeuwen. Edele ridders 
bevechten er roversbenden en draken, 
maagdelijke jonkvrouwen schenken hun slui
er aan de overwinnaar van het steekspel, 
nijvere monniken kopiëren boeken, boeren 
werken op het land, de steden en de handel 
komen (langzaam) tot ontwikkeling. Deze 
periode van ongeveer 1.000 jaar wordt 
beëindigd met de Verlichting, wat wil zeggen 
dat men uit een diepe en donkere tijd komt. 

Zo'n beeld over de middeleeuwen klopt 
natuurlijk niet. Van edele gevoelens, nobele 
daden, of solidariteit had men in de middel
eeuwen nog niet gehoord. Hulp en bescher
ming voor de horigen? Jawel, alleen omdat 
men de lijfeigenen nodig had en dode lijfei
genen niet meer werken. Het is maar één 
voorbeeld uit de middeleeuwse etiek. 

Zeldzaam zijn ook de verhalen of films 
over die periode waarin een objektiet beeld 
over de positie van de vrouwen in de samen
leving opgehangen wordt. De werkelijkheid 
is immers zo schokkend, dat ze voor ons 
dreigt onbegrijpelijk te worden. Dé vrouw in 
de middeleeuwse samenleving bestond na
tuurlijk niet. Er moet een onderscheid ge

maakt worden tussen vrouwen uit de adel, in 
de kloosters, in de steden, bij het gewone 
volk. Maar in alle standen en streken werden 
de vrouwen beschouwd als mindera/aardige 
wezens. 

HUWELIJKSMARKT 
Tussen verering en verachting geeft een 

boeiend en voorde leek begrijpelijk overzicht 
van de situatie van de vrouwen in de middel
eeuwse samenleving. De vrouw komt er in 
alle lagen van de bevolking naar voren als 
een wezen dat in alle omstandigheden in de 
eerste plaats onderworpen is aan het familie
belang. Dit gold ook voor de mannen en 
jongens, maar de konsekwenties waren voor 
de meisjes veel zwaarder, en de mogelijkhe
den om voor persoonlijke vrijheid te kiezen 
veel geringer. 

De vrouw was niet meer of minder dan een 
goed op de huwelijksmarkt. Dit zowel in 
adellijke kringen als in boerengezinnen. Er
ger nog, in feite ging het zelfs niet in eerste 
instantie om het meisje, maar wel om het 
bezit dat zij vertegenwoordigde. Een huwe

lijk uit liefde was onbestaand of een hoge 
uitzondering. Zeker in adellijke kringen was 
het huwelijk een politiek verstandshuwelijk, 
vaak op zeer jeugdige leeftijd gesloten. Er 
zijn voorbeelden bekend van edelmeisjes 
van negen en tien jaar die na een kerkelijk 
huwelijk het echtelijk bed moesten delen met 
dikwijls bejaarde edellieden. Bij het bereiken 
van de,,volwassen" leeftijd (14 jaar) konden 
de gehuwden in teorie protesteren tegen een 
eventuele gedwongen verbintenis, tenminste 
wanneer het huwelijk nog niet gekonsu-
meerd was. 

Eens gehuwd, werd van de vrouw vooral 
verwacht dat zij haar man (liefst mannelijke) 
nakomelingen schonk. Seks telde alleen 
voor het nakomelingenschap. Begeerte of 
erotiek had veel of minstens iets te maken 
met zonde. Wat overigens de edelman niet 
verhinderde om er openlijk konkubines op na 
te houden. Mocht de echtgenote er niet in 
slagen haar man kroost te schenken, dan 
kwam het haast onvermijdelijk tot een schei
ding. Kinderloosheid werd steevast aan een 
onvruchtbare vrouw toegeschreven. 

Zelfs edelvrouwen, zoals hier uit de film De Leeuw van Vlaanderen, hadden in de middeleeuwen geen gemakkelijk 
bestaan Ook m de adelstand was de vrouw minderwaardig, al beheerde zij niet zelden het landgoed en zwaaide zii in 
het huishouden van het kasteel de plak. ,, . „ ,.., 

•̂  (toto VUM) 
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Rijke weduwen waren een gegeerd objekt 
met zelden werden ze gewoonweg door hun 
familie of omgeving manu militari gedwon
gen om een nieuwe huwelijksverbintenis aan 
te gaan Een uitweg werd (zij fiet vooral voor 
de rijke vrouwen) dikwijls gevonden m de 
kloosters Al kan men die moeilijk als een 
paradijs afschilderen veel kloosters waren 
eerder een opvangcentrum voor al degenen 
die men liever kwijt dan rijk was overtollige, 
mismaakte, zieke dochters werden al op zeer 
jonge leeftijd aan de Heer gewijd Zeker 
wanneer er al zusjes m het gezin waren, 
werd de komst van een aristokratische doch
ter dikwijls als een groot ongeluk ervaren De 
bruidsschat vormde een zware aderlating, 
die in het klooster een flink stuk lager lag 

STOOFSTRAAT 
Een vrouw was nergens veilig, zelfs met in 

de stad Ze kon zich zonder gezelschap 
slechts naar bepaalde plaatsen begeven, 
zoals de kerk of de markt, en dan alleen nog 
op welbepaalde tijdstippen Een vrouw al
leen was vogelvrij, zij lokte handtastelijkhe
den uit ZIJ was hiertegen wettelijk be
schermd, jazeker, maar dit stelde in de 
praktijk weinig voor Een wet uit de dertiende 
eeuw bvb verbood ten strengste alle aanra
kingen van een vrouw, maar wie op het 
naakte lichaam boven de knie wist te komen, 
hoefde zich uit schrik voor vervolging met in 
te houden om de vrouw te verkrachten, want 
dan had zij er zelf om gevraagd Zeker 
wanneer een vrouw ten gevolge van ver
krachting zwanger was geraakt, was ze zelf 
met zonder schuld Men was er namelijk van 
overtuigd, dat bevruchting alleen mogelijk 
was als de vrouw tijdens het seksueel kon-
takt plezier had gehad 

De mannen werd veel vergeven, zelfs het 
bezoek aan prostituees, omdat langdunge 
seksuele onthouding (blijkbaar alleen voor 
mannen I) als ongezond werd beschouwd 
Elke stad die zichzelf respekteerde had daar
om wel een Stoofstraat (stove betekent bor
deel), of toch minstens een publiek huis In 
kleine gemeenten zorgde de burgemeester 
ervoor dat er minstens eens per week een 
prostituee langskwam om zitting te houden 

Ekonomisch stond de vrouw ook al op de 
zwakste benen Edelvrouwen hadden een 

grote verantwoordelijkheid in het huishou
den van het kasteel en het beheer van de 
goederen De edelman was immers dikwijls 
oorlogje aan het spelen en het zijn bezittin
gen onder de hoede van zijn vrouw achter 

Maar die oorlogvoerende adel zorgde er
voor dat heel het land nagenoeg permanent 
onder een oorlogsekonomie leefde De adel
lijke hof vormde het centrum van de ekono-
mische organisatie Die toplaag waarvoor 
geproduceerd werd drukte loodzwaar op de 
derde stand Daar moest gezwoegd worden 
om te overleven, en de vrouw moest er met 
aan denken om eens even met een boekje m 
een hoekje te kruipen 

Neen, tengevolge van het uitputtende be
staan, de slechte voeding, en snel opeenvol
gende zwangerschappen en kraambedden, 
bedroeg de levensverwachting van de vrouw 
waarschijnlijk gemiddeld nog geen dertig 
jaar Maar toch houdt men de algemene 
indruk over dat er een zeker evenwicht 
bestond tussen de man en de vrouw in de 
dorpsgemeenschap De mannen hadden 
weliswaar hun privileges, maar de vrouwen 
hadden een eigen inbreng en verantwoorde
lijkheid, en een domein waar de man mets te 
vertellen had 

KUISE TROUW 
Naarmate de samenleving echter meer 

wetenschappelijke onderlegdheid vroeg in 
plaats van ervanng en goede wil in handels
zaken en het beheer van de goederen, werd 
de echtgenote meer en meer aan de kant 
geschoven Vrouwen hoorden immers met te 
studeren De opkomst van de universiteiten, 
met het mannelijk monopolie in de geestelij
ke stand die de universiteiten kontroleerde, 
zorgde ervoor dat vrouwen op zeer hoge 
uitzonderingen na, van elke vorm van weten
schappelijke vorming werden uitgesloten De 
plaats van de vrouw m het openbare leven 
werd hierdoor in toenemende mate margi
naal De mannen zorgden voor de zaken van 
bestuur, verantwoordelijkheid en gezag De 
vrouwen kregen waarden voorgeschoteld als 
geduld, toewijding, lieftalligheid, gedwee
heid en vooral kuise trouw 

De verdringing van de vrouwen uit het 
maatschappelijk leven heeft echter met al
leen te maken met deze faktor het is eerder 

een samengaan van tal van faktoren van 
ekonomische, politieke en kulturele aard 
Een zeer belangrijk gegeven in deze ontwik
keling IS de invloed van het godsdienstig 
denken en de rol van de katoheke kerk 

GEMANKEERDE MAN 
De kerkelijke leiders gingen ervan uit dat 

vrouwen m de aardse faze van het rijk Gods 
met gelijkwaardig en gelijkberechtigd waren, 
dat ze dat met konden zijn, en ook met 
mochten zijn Het mannelijk monopolie in de 
hiërarchie van de kerk vormt hier éen oor
zaak van deze opvatting, maar ook de bijbel
se zondeval, en de afkeer van menselijke 
seksualiteit en de schadelijke rol van de 
vrouwen als verleidsters speelden een be
langrijke rol 

De opvattingen in de teologie over de 
vrouw waren dan ook ver van vleiend De 
vrouw was volgens Galenus een mens bij wie 
de uitwendige geslachtsdelen van de man 
binnenin het lichaam waren blijven zitten 
Anders gezegd, de vrouw als gemankeerde 
man Vrouwenlichamen zouden kouder zijn 
dan mannelijke, en daardoor zouden vrou
wen meer dan mannen door lust geleid 
worden Menstruatiebloed was het afvoeren 
van kwade stoffen, een zoon was het resul
taat van krachtig zaad, een dochter van zwak 
zaad, etc Heel de geschiedenis van de 
heksenvervolgingen mag met aan vrouwen
haat toegeschreven worden, maar er kan wel 
uit afgeleid worden dat de heksenwaan een 
vruchtbare bodem vond in de minstens altijd 
latent aanwezige minachting voor vrouwen 

Men kan zich bij het lezen van het boek 
van Peter Bot de vraag stellen in welke mate 
de positie van de vrouw in de wereld van 
vandaag verbeterd is Hier in het westen is 
de gelijkheid tussen vrouw en man nog met 
verwezenlijkt, zij het dat er toch wel een 
verbetering moet vastgesteld worden in ver
gelijking met de middeleeuwen De situatie 
van veel vrouwen in de Derde Wereld, en in 
bepaalde godsdiensten, laat echter nog heel 
wat meer te wensen over 

(Pdj) 

— Tussen verering en verkrachting De rol van 
de vrouw in de middeleeuwse samenleving 
Peter Bot. Uitg. DNB/PeIckmans, Kapellen 
1990. 286 biz. 850 fr. 
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steeds iets beter! 

KEUKENS - SANITAIR 
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TENTOONSTELLING 

METAMORFOSEN VAN 
DE ANTIEKE KUNST 

D
E tentoonstelling Metamorfosen 
van de antieke kunst biedt een 
selektie van ca. honderd kunst
werken uit de befaamde privé-
verzameling Barbier-Mueller. In 
Geneve bevat het museum 
(Jean Calvinstraat 10) meer dan 
5.500 kunstwerken die achtdui
zend jaren menselijke kreativi-
teit overspannen van het zesde 
millenium v. Kr. tot vandaag. Ligt 

het hoofdaksent van de totale verzameling 
op de Afrikaanse kunst en op voorwerpen uit 
het gebied van de Stille Oceaan, dan getuigt 
de Brusselse tentoonstelling van een onge
wone zin voor selektief verzamelen van an
tieke kunst. 

De geëksposeerde werken zijn stuk voor 
stuk parels die iets uitstralen van de essentie 
van de diverse kuituren van de Oudheid. 

De term Oudheid wordt hier zo ruim moge
lijk geïnterpreteerd: de mediterrane kuituren 
en die van het Nabije Oosten (met zelfs een 
paar geografische uitschieters), van het ein
de van het Neolithicum tot aan de val van het 
Romeinse Rijk. Het oudste voorwerp is een 
klein maar imposant marnieren vruchtbaar-
heidsbeeldje uit Anatolië (6000-5500 v.Kr.), 
het jongste is een marmeren kop van een 
Romein uit het begin van de 3de eeuw n.Kr. 
Tussen beide marmers liggen voorwerpen 
en beelden uit diverse materialen, afkomstig 
uit tal van streken en kuituren: een houten 
priesterhoofd uit Egypte, gouden kelken uit 
Bactrië, een bronzen helm uit de Villanova-
kultuur in Italië, een ivoorbenen beslag uit 
Scythië, een kalkstenen krijgersreliëf uit Per
sepolis, een bronzen handvat uit Etrusken, 
een Alexandrijns hoofdje uit lichtblauwe 
chalcedoon, een Campanisch freskofrag-
ment in de vierde Pompeïsche stijl, een 
Egyptisch-Romeins geschilderd portret uit 
Fayum, een porfieren kop van een eksoti-
sche schoonheid uit Palermo. 

KRONOLOGISCH 
Deze greep illustreert de ruime opzet van 

de tentoonstelling die ontluiking, vorming en 
uitstraling van de antieke kuituren wil toelich
ten. 

De dageraad van de beschavingen wordt 
gekenmerkt door een simbolische kunst 
waarin gestileerde figuren een uitdrukking 
zijn van de greep van de mens op de natuur. 
Het meet fascinerend zijn hier de Cycladi-
sche figuurtjes die vroeger als ,.primitief" 

werden afgedaan, maar mede door de her
ontdekking van de Afrikaanse kunst (!) op 
hun juiste betekenis en waarde werden ge
schat. Hun aanwezigheid in de ateliers van 
l\/loore en Picasso bewijst hun inspirerende 
waarde voor de moderne kunst. 

Vanaf 1000 v.Kr. is de kontinentale kunst 
hoofdzakelijk dierenkunst en later krijgs
kunst, zoals blijkt uit de in Iran, Griekenland 
en Italië vervaardigde bronzen beeldjes. Het 
eeuwige konflikt tussen mens en wilde na
tuur wordt beslecht in een mentaal proces 
dat de suprematie van de mens over zijn 
milieu benadrukt. Dat gebeurt voor het eerst 
in Hellas dat het geïdealiseerd beeld van de 
mens verspreidt. Het Cypriotisch kouros
hoofd (500 V.Kr.) dat de affiche van de 
tentoonstelling siert, is daarvan een duidelij
ke eksponent. 

Als elke beschaving intrigeert 
door de mens die ze toont of 
door de waarden die ze door
geeft, dan mag dit zetter gelden 
voor de antieke beschavingen 
die de westerse mens de weg 
wijzen naar zijn wortels en hem 
zijn Identiteit doen terugvin
den. Een beperkte maar 
smaakvolle en zinrijke tentoon
stelling in de Generale Bank te 
Brussel nodigt fijnproevers 
daartoe uit. 

De stuwkracht van de veroveraars (500 
V.Kr, — 200 n.Kr.) leidt tot de vorming van het 
Perzische, Hellenistische en Romeinse Rijk 
die zich alle drie willen vereeuwigen. Ooster
se weelde, Griekse estetische volmaaktheid 
en Romeins realisme in de portretten zijn 
daarvan de respektieve ekspressies. Andere 
kuituren moeten zich daartegen venweren en 
de nog gestileerde Etruskische bronzen krij
ger (Centraal-ltalië, 2de helft van de 5de 
eeuw V.Kr.) staat daarvoor simbool (cfr. foto). 
Toch zullen de Etrusken niet ongevoelig 
blijven voor de Griekse vormentaal, evenmin 
als de Romeinen. Deze nieuwe heersers van 
de Middellandse Zee („Mate Nostrum" — 
onze zee) zullen de Helleense inspiratie 
aangrijpen als innerlijk verweermiddel tegen 
een steeds komplekser wordende wereld. 

Doorheen de kronologische ordening ont
vouwt zich het tematisch standpunt dat de 
tentoonstelling inneemt: de metamorfosen 

Etruskisch-Umbrische krijger in brons 

(Centraal-ltalië, 450-415 v.Kr.) 
(foto P.A. Ferrazzlni) 
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van de antieke kunst. Van echte revolutie is 
nergens sprake want, naar het woord van 
Ovidius m zijn Metamorfosen, „Verandert 
alles, niets vergaat" (Omnia mutantur, nihil 
interit). In de kunst drukt de mens zijn steeds 
wijzigende houding tegenover natuur en om
geving uit. Ofwel ondergaat de kunst een 
metamorfose door de konfrontatie of de sa
mensmelting van verschillende kuituren. Dat 
betekent niet een vooruit- of een achteruit
gang van de kunst, maar een voortdurend 
evolueren binnen de universaliteit van haar 
taal. Daarom is ook de antieke kunst nog 
steeds herkenbaar. 

Deze tentoonstelling bezoeken betekent 
— vanuit het tematisch standpunt — ook de 
voorwerpen terug tot leven roepen. Het klein
ste geëksposeerde objekt is amper 1,95 cm 
hoog: een zevende-eeuwse gouden steen
bok uit Iraans Koerdistan. Het grootste voor
werp IS een vierde-eeuwse Apulische volu-
tenkrater van 1,25 m hoog! Beide weggerukt 
uit hun kontekst (een sieraad van een kle
dingstuk uit een Medisch koningsgraf en een 
mengvat uit een graf in Zuid-ltalië) krijgen zij 
een nieuwe estetische dimensie en een nieu
we vitaliteit door de bewonderende blik van 
herkenning die de mens van de twintigste 
eeuw op hen werpt. Ook dat is memamorfose 
van de antieke kunst. 

p. lateur 

— Metamorfosen van de antieke kunst. Verza
meling van het Museum Barbler-Mueller, Gene
ve. Generale Bank, Ravensteinstraat29, Brussel 
(02/516.21.34). Tot 28 april. Ma-vr. 9-19u., week
end: 10-18U. Gratis toegang. Gelelde bezoeken 
(niet op zondag) op aanvraag. 

De gelijknamige katalogus, een schitterend 
kunstboek, reproduceert alle geëksposeerde 
voorwerpen, waarvan de helft In kleur op volle 
pagina. Prijs: 1.200 fr. 

HET MIDDEN-OOSTEN 
NA SADDAM 

Nu de Golfoorlog zo snel haar beslag heeft 
gekregen, buigen alle waarnemers zich met 
hernieuwde aandacht over de toekomst van 
het Midden-Oosten. Verleden week nog 
stond de doorsnee televisiekijker in bewon
dering voor de wonderen der techniek in een 
Abrams M1A1-tank. Nu orakelen de politieke 
en diplomatieke weersvoorspellers hun toe
komstvisie op het slagveld en omstreken, zij 
het vanuit veilige televisiestudio's. Daarbij 
springen de Suys en Biegels vrij gemakkelijk 
van het ene achtergrondgegeven op de an
dere machtsfaktor, zonder er rekening mee 
te houden dat niet iedereen evenveel meter 
boeken over het Midden-Oosten heeft door
ploegd als zij. 

W\e zich hierdoor al eens gefrustreerd 
voelde, kunnen we een goed werkje aanbe
velen dat in nauwelijks zeventig bladzijden 
de meeste knelpunten en enkele essentiële 
achtergrondgegevens op een rijtje zet. Ruw 
en geraffineerd. Het einde van de oude orde 
in het Midden-Oosten, is van de hand van 
Jas Smets, korrespondent voor de BRT-radio 
in Kaïro en free-lance-medewerker voor De 
Morgen en een boeket andere bladen. 

Laat ons wel wezen: wie tussen het kan-
nonnengebulder in onze dagbladen ook oog 
had voor meer diepgravende joernalistiek 
dan de verplaatsing van tankkolonnes of de 
vrijetijdsbesteding van de 82nd Airborne Di
vision in Saoedi-Arabië, zal nog weinig 

nieuws ontdekken in Smets boek. Wanneer u 
zo voor de vuist weg de vier door Israël 
bezette gebieden kunt opnoemen, bent u 
anders gezegd al teveel specialist in Midden-
Oosten-zaken om nog echt veel op te steken 
van Ruw en Geraffineerd. Maar kom, alles 
nog eens netjes en bevattelijk voorgescho
teld krijgen, kan nooit kwaad. 

Een greep van wat Smets schrijft: de 
Koeweitse maatschappij, demokratiserings-
tendenzen in het Midden-Oosten, de buiten
landse macht en invloed van Saoedi-Arabië, 
het toenemend belang van het eengemaakte 
Jemen, het verraad (door het Camp David-
akkoord met Israël) en het eerherstel van 
Egypte, de verdrukking van de Koerden en 
van de Palestijnen, de ruk naar rechts in 
Israël, de hachelijke positie van Jordanië,... 

Jos Smets sprak met heel wat bevoorrech
te getuigen, zoals dat heet: Syrische ambte
naren, een Grieks-Ortodokse patriarch, een 
Palestijnse schooldirektrice, Marokkaanse 
joden, Egyptische feministen, Koeweitse op
posanten, een Tunesisch advokaat, ja zelfs 
Said Nasser, de Palestijnse terrorist die als 
pasmunt diende voor de familie Houteidns-
Kets. 

(Pdj) 

— Ruw en geraffineerd. Het einde van de oude 
orde in het Midden-Oosten. Jos Smets. Uitg. 
Kritak, Leuven, 81 biz, 295 fr. 
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FRIESE VOLHARDING... 
De Friezen zijn wel geen Skandinaven 

maar doen er toch al aan denken. Zij vormen 
het enige Germaanse volk zonder staatkun
dig dak boven het hoofd. Het ware ook 
moeilijk te bouwen, verspreid als zij leven 
over drie staten: Denemarkten, Duitsland en 
Nederland. 

Uit Duitsland is er weinig nieuws. Het 
Nordfrysk-lnstituut schrijft er wel, samen met 
de Ferring-Stichting, een literaire prijsvraag 
uit ter bevordering van de Friese taal. 

De grootste groep Friezen woont in het 
koninkrijk der Nederlanden. Zij doen zich 
ook het meest gelden. 

Bij het begin van het jaar start de Friese 
tegenhanger van de Bond der Vlamingen in 
de wereld {It Frysk Bün om Utens) met een 
propaganda-aktie. Er bestaan nog steeds 30 
zulke groepen, sommige in Nederland, met 
samen 6.000 leden. 

De gemeenteraadsverkiezingen verlopen 
ongunstig voor de FNP (Fryske Nationale 
Partij) te Leeuwarden (Ljouwert). De partij 
verhoogt haar percentage lichtjes van 1,5 % 
naar 1,7 %; maar om aan een zetel te 
geraken moet ze zeker 2,7 % halen. Zelf 
meent ze dat zoiets nooit zal kunnen met een 
louter taalpartijprofiel. Of een D'66-richting 
veel zal uithalen is toch de vraag. In een 
provinciehoofdstad als Leeuwarden wonen 
vele Nederlanders en vernederlandsten. 
Laatstgenoemden willen ongraag aan hun 
Fries-zijn herinnerd worden. 

Leeuwarden is Friesland niet. Alles samen 
haalde de FNP in de 24 grote Friese ge
meenten 27 zetels, dit is 6 meer dan in 1986 
en zelfs nog 1 meer dan in 1982. De tendens 
is dus hoopgevend. 

...TEGEN HOLLANDS 
ONBEGRIP 

In het najaar viert het Friese weekblad 
Frysk & Frij zijn 45-jarig bestaan, tevens het 
honderdjarig bestaan van Friese joernalis-
tiek. Merkwaardig is dat dit weekblad meer 
en meer blijkt gelezen te worden, terwijl 
sommige Nederlandse weekbladen moeten 
samensmelten om niet te verdwijnen. 

Hoe weinig begrip Rijksnederlanders heb
ben voor de toestand van de Friezen leert 
nog eens een besparingsvoorstel van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. In een aan
tal richtingen, zoals Duits en Semitisch, 
wordt flink bezuinigd. De doktoraal-opleiding 
Fries echter is de enige die gewoon ver
dwijnt. Het is ook de enige van die aard op 

ried fan de fryske beweging 

heel de wereld. Dit deert de Hollandse aka-
demische overheid niet; evenmin de omstan
digheid dat deze leerstoel ooit grotendeels 
door Friese vrijgevigheid tot stand is geko
men. 

Vanzelfsprekend haalt de protestbrief van 
de ,,Ried van de Fryske Beweging" evenmin 
iets uit. Twee jaren geleden werd nog een 
akademische zitting gehouden om 40 jaren 

leerstoel Fries te vieren. Nu ligt hij er. 
Het is duidelijk dat een Friese overheid 

zich op dit punt heel anders zou gedragen. 

En dan zijn er verlichte geesten die de vraag 
stellen waarom volksgemeenschappen per 
se naar een eigen staat of deelstaat willen 
streven. 

Karel Jansegers 

NOREN EN FRIEZEN 
Over de noordelijke Germanen zijn wij vlug 

uitgepraat. Van Engelsen moet het waar
schijnlijk een sterke verbeelding vragen, zich 
in te denken dat iemand er ergens ter wereld, 
laat staan in eigen land, moeite kan mee 
hebben, gewoon zichzelf te zijn. 

NOORSE 
TALENBOTSING 

Skandinaven hebben het daarmee ook 
niet erg lastig. Wel voeren de Noren nog 
steeds felle diskussies voor en tegen Riks-
mal en Landsmal. Riksmal is een soort Noors 
dat sterk door het Deens is beïnvloed. Het is 
kunnen ontstaan tijdens de Deense over
heersing, die van 1380 tot 1814 geduurd 
heeft. Nog steeds wordt het bij voorkeur 
gesproken door stedelingen en de in meer 

toegankelijke, zuidelijke landstreken wonen
de bevolking. Het vissersvolk en de noordelij
ker bevolking spreken ongerepter Noorse 
dialekten. Hieruit is op het einde van de 
vorige eeuw een volgens sommigen kunst
matige taal, het Landsmal, samengesteld. 
Een schrijver als Knut Hamsun heeft in deze 
taal geschreven. 

Sedert 1917 is Landsmal even officieel als 
Riksmal. Daar slechts ongeveer een derde 
van de bevolking het spreekt en dan nog het 
meest landelijke, geniet het toch wat minder 
aanzien. 

In het voorjaar laait de diskussie hierover 
op als gevolg van een banaal verkeersinci-
dent: een automobilist uit Oslo weigert een 
hem opgelegde boete te voldoen omdat de 
parkeerbon in het Riksmal was gesteld en 
een in het Landsmal niet voorradig bleek. De 
rechter gaf de man gelijk, zodat de verkeers
politie tweetalige bonnen moest doen ver
vaardigen. 

31 WIJ — 15 MAART 1991 



VLAKBIJ EN ELDERS 

MEAR 
De Stifting Ried fan de Fryske Beweging 

pakte in november j I met een nieuw, fris 
initiatief uit een blad over de meerwaarde 
van meertaligheid m Friesland en ver daar
buiten Het 13 een poging om de beweging in 
het internationale kader te plaatsen waar het, 
zoals de Vlaamse, thuis hoort 

Het pleidooi voor twee- of meertaligheid 
dat de friesgezinden houden moet men goed 
onderscheiden van dat wat in België hiervoor 
gehouden wordt 

Fnezen, zoals Elzassers, Frans-Vlamin
gen en dergelijken, bevinden zich in een 
situatie waarin de inheemse moedertaal op 
minder rechten kan aanspraak maken dan 
de opgedrongen taal van het staatdragende 
volk Tweetaligheid is voor hen een stap 
vooruit De volksbewusten moeten zin en nut 
ervan verdedigen tegenover de velen, in 
eigen rangen, die „om in het leven vooruit te 
komen", liefst maar dadelijk op de staatstaal 
overschakelen De eigen, beperkte taal, 
komt hen voor als een blok aan het been Ze 
„dient voor mets", slorpt dus nodeloos tijd 
en energie op en slaat een ongunstig merkte
ken op wie de sporen draagt van een andere 
herkomst 

Het IS een redenering die wij een generatie 
geleden in Vlaanderen vaak tegenkwamen 
en die in de Brusselse olievlek en in het land 
van Overmaas nog gangbaar is 

Bovendien staat een variante ervan in 
volle bloei De weigenng van vele Vlaamse 
ouders om hun dialekt op hun kinderen over 
te dragen stoelt op dezelfde motivering 

De Friezen bepleiten dus de tweetaligheid 
om tenminste het Fries te redden Het ver
schil met de Vlaamse situatie is ook dat zij 
zich in een natuurlijke minderheidssituatie 
bevinden (de grootste groep, in Nederland, 
telt amper een half miljoen mensen) en het 
vermoedelijk nooit zonder de parate kennis 
van een grotere staatstaal (Nederlands of 
Duits, naargelang van hun woongebied) zul
len kunnen stellen 

Het blad Mear over Fryske taal en kultuer 
IS dus een poging om bovengenoemde op
vattingen te verdedigen en de andere te 
bestrijden Het is uiteraard in het Fries ge
steld Elk artikel wordt nochtans geduid („sa
mengevat" ware te veel gezegd) m het 
Nederlands 

Het ziet er boeiend en veelzijdig uit, mooi 
geïllustreerd, op glanzend papier gedrukt en 
van een fraaie vormgeving voorzien Belang
stellenden kunnen terecht bij Reitze Jonk
man (Redaktie, Spylmansstrjitte, 75 te Leeu-
warden/Ljouwert) of bij J H Piebenga (Admi
nistratie, 46 B 9025 BK Bears) 

(K.J.) 

VLAAMSE 
BOEKENPRODUKTIE 

DE L I F (OP EN NEER) 
Er worden over onze uitgeverswereld van

uit diverse hoeken vaak wanhoopskreten 
gehoord Maar zijn die wel altijd terecht' 
Akkoord, de bindingen met de „grote 
broers" in Nederland worden hechter, met 
meer afhankelijkheid vandien Maar we le
ven nu eenmaal m een taalgebied en in heel 
de sektor, ook in Nederland, zijn fuzies en 
koncentraties, zeker op het gebied van de 
distributie, van (over-)levensbelang 

Met een terugblik op 1989 (de cijfers voor 
1990 zijn nog met beschikbaar) vertelde 
onze Vereniging van Uitgevers van Neder
landstalige Boeken ons dat het met de boe-
kenproduktie in Vlaanderen nog lang zo 
slecht met gaat, al zijn de op-en-neer schom
melingen per aard van de boeken aanzien
lijk Vermelden we dat de VUNB-leden sa
men een omzet realizeerden van 3,7 miljard 
netto, zonder BTW 

TITELPRODUKTIE 
Vlaanderen telt zowat 140 uitgeverijen, 

waarvan er 98 lid zijn van de VUNB Deze 
brachten in 1989 samen 3 141 titels op de 
markt Op te merken valt dat van de 98 
nagenoeg de helft eerder,,kleine" uitgevers 
zijn met minder dan 10 titels per jaar, terwijl 
er slechts 8 de kaap van 100 titels per jaar 
overschrijden 

Merkwaardig is dat in vergelijking met vijf 
jaar voordien, 1984 dus, er zich in detitelpro-

duktie opvallende verschuivingen afteken
den Kunstboeken stegen met 132 %, terwijl 
boeken over sport en vrijetijdsbesteding met 
73 % naar omlaag gingen Ook de school
boeken kenden een groot verlies (-34 %), 
terwijl taal- en letterkunde forse winst boekte 
( + 36 %) De VUNB maakte tevens een 
Vlaanderen/Wallome/Nederland/Franknjk-
vergelijkmg Daaruit blijkt dat de titelproduk-
tie in 1989 ovral toenam, maar het sterkst in 
Wallonië gevolgd door Vlaanderen 

INITIATIEVEN 
De VUNB verzamelt met alleen cijfermate-

naal, maar ontplooit ook andere aktiviteiten 
Zo wil de Vereniging meer aandacht beste
den aan de vakopleiding van uitgevers en 
boekverkopers Bij Kultuurminister Dewael 
werd een verzoek ingediend voor het bekos
tigen van een uitgebreid onderzoek over de 
leeskultuur in Vlaanderen Tevens werd een 
werkgroep,,export" opgencht Deze zal zich 
vooral bezighouden met de vertegenwoordi
ging van de Vlaamse uitgevers op buiten
landse boekenbeurzen 

De uitgeversbond (VUNB) maakt samen 
met importeursbond (BANB) en de boekver
kopersbond (AVBB) deel uit van de overkoe
pelende VBVB, de Vereniging ter Bevorde
ring van het Vlaamse Boekwezen 

(NvB) 

RUSTPLAATSEN 
LANGS AUTOWEGEN 

Vlaanderen bezit een uitgebreid autosnel
wegennet dat rijkelijk voorzien is van par
kings en rustplaatsen Deze zijn — in tegen
stelling tot Frankrijk, Duitsland, Spanje en 
Luksemburg — naamloos en worden enkel 
door een nummer op de wegenkaart van 
mekaar onderscheiden Vanwege de herken
baarheid IS het wenselijk ook in Vlaanderen 
deze pleisterplaatsen een naam te geven 
Hierbij dient de voorkeur gegeven aan 
streekgebonden en geografische toponie-
men De herkenbaarheid kan bijdragen tot 
een betere situenng, vergemakkelijkt even

tuele afspraken en houdt de namen van ons 
landschap in eer 

Met dit doel voor ogen diende Luk Vanho-
renbeek een voorstel van dekreet in waarbij 
de nieuwe naam voorgesteld wordt door de 
gemeenschapsminister van Openbare Wer
ken en Verkeer De minister dient evenwel 
sieeds raad te vragen aan de Koninklijke 
Kommissie van Advies voor Plaatsnaamge-
ving 

Het voorstel wordt tenslotte door de 
Vlaamse Raad bekrachtigd 
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SABAM IS (MUZIKAAL) ONGERUST 
Sabam is de blijkbaar definitief ingebur

gerde, nog steeds franstalige afkorting van 
Vereniging van Auteurs, Komponisten en 
Uitgevers (hoewel zij ook andere artistieke 
en para-artistieke aktiviteiten onder haar 
vleugels neemt). Zij is een burgerlijke koöpe-
ratieve vennootschap, die zich hoofdzakelijk 
bezighoudt met auteursrechten en het vrij
waren van de belangen van de produktieve 
kunstbeoefening. De vereniging vertegen
woordigt aldus meer dan 16.000 scheppende 
kunstenaars. 

OPROEP 
In het jongste nummer van haar driemaan

delijks tijdschrift uit Sabam haar grote onge
rustheid over de voortdurende verslechtering 
van het kulturele leven in ons land en de 
geleidelijke vermindering van de mogelijkhe
den voor de eigen musici om zich uit te 
drukken. 

In het afschaffen van meerdere militaire 
orkesten, de verdwijning van de Big Band 
van de BRT en het voornemen om een einde 
te stellen aan de aktiviteiten van de simfoni-
sche orkesten en koren van BRT en RTBf 
ziet de vereniging onrustbarende illustraties 
van een langzame verstikking die een onher
stelbare schade toebrengt aan de heden
daagse kreatie, in het bijzonder aan deze 
van onze komponisten en vertolkers. 

Uit de tekst citeren wij: „Daarom richt 
Sabam met aandrang een oproep aan alle 
politieke en kulturele verantwoordelijken van 

Ondanks alles toch een positieve noot... (foto M. Cels) 

het land om een einde te stellen aan de 
vernietiging van het voornaamste werktuig 
van onze gemeenschappen voor hun artistie
ke promotie. Het vrijwaren van de aktiviteit 
van de orkesten en koren van BRT en RTBf 
lijkt haar imperatief." 

EN DE LITERATUUR...? 
Deze oproep werd weliswaar door de pers 

opgenomen, maar veel reakties werden tot 
dusver niet genoteerd. Geruststellend noemt 
de vereniging het feit dat de BRT toch 

meldde dat er momenteel geen sprake is van 
het opdoeken van het BRT Filharmonisch 
Orkest en Koor. 

Ondanks alles dus toch een positieve noot. 
Misschien is het daarom goed om Sabam 

aan te sporen haar onmiskenbare invloed 
ook aan te wenden op b.v. ook het literaire 
terrein waar al jarenlang geen beweging 
merkbaar is inzake het statuut van de schrij
ver, het uitleenrecht voor boeken, de onvol
doende staatsaankopen en betoelaging, 
enz. 

(NvB) 

LEER NEDERLANDS IN HET BUITENLAND 
Vlamingen durven nogal eens kompleksen 

kultiveren onder de reikwijdte van ons taal
gebied. Akkoord, er bestaan kwantitatief 
meer gesproken talen. Maar met onze ruim 
twintig miljoen Nederlandstaligen zitten we 
op de wereldkaart lang niet slecht en dat 
weerspiegelt zich in de aandacht die in het 
buitenland aan het taalonderwijs Nederlands 
gegeven wordt. WIJ geeft een samengevat 
overzichtje van de aktuele toestand. 

UNIVERSITAIRE 
NEERLANDISTIEK 

Op dit ogenblik betaan er wat de Neder
landse Taalunie omschrijft als docentschap
pen ,,extra morus neerlandistiek" 140 leer
stoelen, verspreid over 29 landen. Ongeveer 

270 docenten maken zich daar verdienstelijk 
met de verspreiding van het Nederlands in 
den vreemde. 

Het meeste van deze docentschappen in 
Europa telt Duitsland met 29, Groot-Brittan-
nië volgt met 19 en 13 zijn er in Frankrijk, 8 in 
Italië, 6 in Polen en Finland, 3 in de Sovjet
unie. Buiten Europa bijten de Verenigde 
Staten de spits af met 27. Daarna gaat het 
eerder met mondjesmaat met 5 voor Kanada, 
4 voor Japan, 2 voor Australië en toch nog 1 
voor Israël en Zuid-Korea, enz. 

Van de 140 docentschappen betreft het 
overgrote deel éénmansleerstoelen binnen 
grotere universitaire gehelen als germanis-
tiek, skandinavistiek en jawel, zelfs oriënta-
listiek (wij behoren toch tot de indo-germaan-
se taaistam). Het Nederlands is daar keuze-
of bijvak, beperkt tot taaiinitiatie en kuituur-
geschiedenis. Als hoofdvak geldt onze taal 
op 28 universiteiten, voornamelijk in de ons 
omringende landen. 

Het aantal leerstoelen neerlandistiek is de 
laatste jaren vrij stabiel gebleven. Enerzijds 
zijn er verdwijningen omwille van de middel
matige bevoegdheid van een aantal docen
ten, maar hoofdzakelijk wegens bezuinigin
gen binnen de betreffende universiteit. An
derzijds noteren we een rechtevenredige 
aanvulling met nieuwe leerstoelen binnen de 
bestaande instellingen en in andere universi
teiten. 

In ons cijfermateriaal werd geen melding 
gemaakt van het niet-universitair ondenwijs 
Nederlands, dat nochtans aanzienlijk is (o.a. 
in Noord-Frankrijk). Hierover wordt momen
teel in opdracht van de Nederlandse Taal
unie een onderzoek verricht door de Univer
siteit van Amsterdam. 

Onze taal is hoe dan ook geen buitenbeen
tje. Nederlands spreken dus, overal... en 
liefst goed, anders leren buitenlanders ons 
misschien de les. 

(NvB) 

33 WIJ — 15 MAART 1991 



SPORT 

ROBIC FRANSMAN 
TEGEN WIL EN DANK 

J
EAN ROBIC was een klein tenger 
mannetje met onbuigzaam karak
ter. Hij werd vereerd met vele bijna
men : téte de cuir, trompe-la-mort, 
biquet, coeur de lion. Zijn tempera
ment was onblusbaar. Het liefst van 
al vocht hij een ongelijke strijd. Hij 
schuwde geen boude uitspraken. 
Hij dreigde en blufte. Hij ging voor 
niets opzij. Zijn reputatie vestigde 
hij in de eerste naoorlogse jaren. 

In de tweede helft van de veertiger jaren 
reed hij ook op zijn sterkst. Al zou hij ook in 
1959 nog eens aanzetten in de Ronde van 
Frankrijk. 

Robic meldde zich in 1946 voor het eerst 
als toprenner. Twee jaar eerder had hij in 
Parijs-Roubaix al wel een schedelbreuk op
gelopen. Ongeluk dat er hem toe aanzette 
eens en voor goed een bij zijn persoon 
horende valhelm op te zeten. 

,LE REGIONAL' 
In 1946 herstelde de internationale wiel

rennerij nog van de wonden van de tweede 
wereldoorlog. Emile Masson won dat jaar 
Bordeaux-Parijs na vier jaar gevangenschap 
in Duitsland... Drieëntwintig jaar eerder had 
zijn vader dezelfde koers gewonnen! De 
jonge Rik Van Steenbergen (22) had in de 
lente zijn tweede Ronde van Vlaanderen 
gewonnen en hij was ook al twee keer 
Belgisch kampioen geweest. De grote van 
Arendonk liet er in zijn vroege jaren geen 
gras over groeien. 

De Tour de France kon dat jaar nog niet 
worden georganiseerd. Maar Ie Ronde de 
France eerst en Ie Petit Tour de France 
nadien konden de honger van de wielerlief-
hebbers enigszins stillen. Tweemaal beukte 
Robic „Ie regional" met woorden en pedalen 
tegen ,,les tricolores", de nationale ploeg 
waar hij nooit vrede zou mee sluiten. Inte
gendeel. In slechts twee van zijn tien ronden 
zou hij de nationale kleuren verdedigen. Hij 
reed liever met zijn vrienden van het Westen. 
Hij schold liever op de tricolores, die hij 
venAfeet dikke nekken te zijn... In 1946 ver
overde Robic vele harten. In Ie Ronde de 
France werd hij door tegenslagen overmand, 
viel, bloedde, reed nagenoeg bewusteloos 
over een eindstreep en... moest tenslotte 
door tegenslagen overmand op zestig kilo
meter van de ultieme aankomst noodge
dwongen de strijd staken. In Ie petit Tour 
reed tête de cuir nog beter. Pas in de 
slotkilometers konden de Tricolores met ver

eende krachten de kleine geweldenaar kort
wieken. Robic leed toen één van die nederla
gen die meer opbrengen dan overafinnin-
gen! 

Robic, die op vele terreinen thuis was en in 
moeilijke momenten op zijn onbuigzaam ka
rakter en zijn ijzeren wilskracht kon terugval-

In de galerij van grote naoor
logse kampioenen neemt Jean 
Robic een plaats apart in. Zijn 
erelijst is eigenlijk niet indruk
wekkend. Hij won de Ronde 
van Frankrijk in 1947 in de slot
etappe. Hij was de eerste we
reldkampioen veldrijden. Hij 
vestigde zijn roem en populari
teit in de kontroverse. Hij reed 
desnoods alleen tegen de hete 
wereld. 
Jean Robic, die 59 werd, was 
een Bretoen in hart en nieren. 
Als dusdanig was hij een weg
bereider voor Louison Bobet 
en Bernard Hinault, twee van 
de ailergrooteten die ook uit 
Bretagne stamden. 

len, won de Tour 1947 in de laatste rit! Voor 
Parijs had hij de gele trui nooit gedragen. 
René Vietto was de Franse kopman. Robic, 
die onophoudelijk aanviel en spektakulaire 
aanvallen met inzinkingen afwisselde, gooi
de het wedstrijdbeeld herhaaldelijk om. 

De dag van de slotrit stond hij tweede 
gerangschikt achter Pierre Brambilla, de Ita
liaanse Fransman die door de squadra on-
verbiddellijk in de steek werd gelaten toen de 
beslissende klappen vielen. Robic en Fach-
leitner van de Franse nationale ploegen 
sloegen in de ultieme kilometers de handen 
in elkaar. Fachleitner die graag zelf had 
gewonnen (hij stond derde gerangschikt) 
geraakte niet weg van Biquet maar verkoos 
uiteindelijk tweede in plaats van derde te 
eindigen. Robic was die dag niet enkel de 
sterkste maar vooral ook de sluwste. De 
Franse ploegleider had, eens de beslissende 
ontsnapping vorm had gekregen, gauw een 
plannetje uitgewerkt om zijn Fachleitner toch 
nog aan de ovenwinning te helpen. Laatstge
noemde zou om beurten met zijn ploegmaat 
Teisseire demarreren. Tot Biquet zou bege
ven. Toen Teisseire wegsprong bleef Robic 
rustig in het wiel van Fachleitner zitten en... 
de zaak was beklonken. 

NIET ONUITPUÏÏELIJK 
Onze Briek Schotte, de laatste der Flan-

driens, won de slotrit in Parijs waar Robic die 
dag zijn absolute karrièrepiek haalde! Hij 
zou nadien vanzelfsprekend nog blijven 
doorvechten maar het was duidelijk dat de 
krachten van zijn kleine lijf niet onuitputtelijk 
waren. Zijn moed, wilskracht en tempera
ment waarborgden hem tot in de nadagen 
van zijn loopbaan grote populariteit. Zijn felle 
uitspraken deden de rest. 

Flandrien 

De Bretoen Jean Robic won de Ronde in 1947. Hij was de voorloper voor 
andere Bretoenen zoals Louison Bobet en Bernard Hinault. (toto archief) 
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VIJF KLEINE NEGERTJES 
Het heeft lang geduurd voor de trainers-

molen van eerste klasse dit seizoen op gang 
werd gedraaid. Rond Nieuwjaar heette het 
dat de klubs ,,uit financiële noodzaak" wijzer 
waren geworden. Het liedje van het gezond 
verstand had evenwel maar een kort refrein. 
Sinds de jaanwende werden in goed twee 
maanden tijd vijf trainers doorgestuurd. Aad 
Koudijzer, Rene De Saeyere, Dimitri Davido-
vic, Han Grijzenhout en Barry Hulshoff. Op 
Davidovic na betrof het allemaal oefenmees
ters van degradatiekandidaten. Wanneer de 
nood het hoogst wordt moet wijsheid vaak de 
duimen leggen voor lukrake improvisatie. 
Koudijzer werd opgevolgd door een minza
me Fin die ons voetbal even goed kent als wij 
de woestijn. Kortrijk zocht heil bij Bo Braem 
die een goed half jaar geleden een „onvol
doende" kreeg van dezelfde klubbestuur-
ders. Antwerp, Cercle Brugge en Lierse 
grepen naar ,,de hulptrainer" als redder in 
nood. De psichologische schok mocht inder
daad niet te veel kosten. 

Met de 41ste Parijs-Nice werd het interna
tionale wielerseizoen echt op gang gescho
ten. „De koers naar de zon" is op zoek 
gegaan naar haar vroegere roem en glorie. 
Daartoe werden inspanningen geleverd. 

Dagelijks rechtstreekse ritaankomsten op 
de derde Franse televisiezender en een 
ongewoon sterk deelnemersveld. Het ene 
brengt „automatisch" het andere mee en 
wanneer de kamera's zoemen kunnen ook 
de verslaggevers van de geschreven pers 
niet thuis blijven. Parijs-Nice herleeft dus. 

Om die gang van zaken zal FICP-baas 
Hein Verbruggen zich zeker verheugen. De 
man slaat zijn stempel op het hedendaags 
wielergebeuren. Het is zijn bedoeling ook de 
jaarlijkse wielerkalender over afzienbare tijd 
totaal te herdenken. Over twee jaar al zou de 
Giro naar het naseizoen verschoven worden. 
Verbruggen is een doorzetter die zijn grootse 
plannen „met de televisie", en meer bepaald 
met de staatsomroepen (Eurovisie) wil ver
wezenlijkt zien. 

Verbruggen spiegelt zich onuitgesproken 
aan het Formule 1 (cirkus). In zijn binnenste 
verlangt hij naar topkoersen op een gesloten 
circuit met veel toeschouwers langs de weg. 
Een lange tijd ondenkbare oplossing voor 
een alsmaar nijpender wordend probleem: 
meer en meer begint de overheid de organi
satoren zware rekeningen te presenteren 
voor ordehandhaving bij wegkoérsen van 
stad naar stad. Verbruggen zal daarop pro
beren te anticiperen. Televisie kost geld 
maar... kan nog meer opbrengen! Hoe meer 
koersen de huiskamer worden binnenge-

Voetbalgrootheid Barry Hulshoff 
werd nu ook voor zijn trainersdien
sten bedankt bij SK Lierse. (fotoarchief) 

straald, hoe talrijker de sponsors (de nood 
begint te dringen) zullen worden. 

Frankrijk is een test-case. Het machtige 
wielerland van weleer kan nog amper vier 
profteams de weg opsturen. De teruggang 
zou een gevolg zijn van de verminderde 
interesse van de televisie voor de wielrenne
rij, van het verpletterende overwicht van de 

De voorbije week moesten onze sporters 
drie pijnlijke momenten verbijten. Woens
dagavond kwam hard en tragisch aan. Op de 
groene rechthoek gingen Anderlecht en Club 
Luik helemaal onderdoor. Enkel een heus 
mirakel kan een van beiden nog naar de 
halve finale van een Europacup leiden. Voor
al Anderlecht liet het in Rome door,,eigen 
schuld dikke bult" afweten. 

Doelman De Wilde faalde volkomen in zijn 
international hereksamen. Vorig seizoen was 
hij al eens gezakt in de finale om Europacup 
II. Bedenkelijk voor een klub met internatio
nale aspiraties. Verder werd in de eeuwige 
stad ook bewezen dat onze nationale top niet 
werd verbreed maar afgeplat wat automa
tisch ,,meer zogeheten topploegen" met zich 
meebrengt. Was het niet simptomatisch dat 
Anderlecht precies na zo'n buitenlandse mis
kleun binnenlands voor het eerst dit seizoen 
naar de top van de rangschikking kon door
stoten? 

Trainers oefenen een riskant beroep uit. 
De beruchte Ivic, nu bij Atletico Madrid, 
zegde ooit dat ,,zijn ontslag" naderde vanop 
de dag dat hij zijn kontrakt ondertekende. 
Oefenmeesters weten dus waar ze, de ene 
vroeger dan de andere, voorstaan. Weinigen 
is het gegund hun overeenkomst tot de 
laatste dag te mogen naleven. Vermits spe
lers onmogelijk kunnen worden doorge
stuurd en er nog nooit een bestuurder zo 
verstandig is geweest zichzelf te ontslaan zal 
deze „traditie" nog niet zo gauw worden 
afgebouwd. 

Zonder koppen van jut, zonder negertjes 
kan zelfs het gekommercialiseerde en gepro
fessionaliseerde voetbal niet verder. Van
daar dat we het maar togisch vinden dat 
oefenmeesters zich sistematisch proberen te 
laten „overbetalen" I Vandaar ook dat voor
uitziende klubleiders — sinds korte tijd zijn 
zij zelfs managers geworden — het er ,alle-
maal graag bij nemen. 

Tour op andere Franse koersen, van de 
afwezigheid van grote kampioenen. Een ge
kend verhaal dat eerder in andere landen 
met dezelfde woorden werd verteld. Verbrug
gen wordt verzocht oplossingen aan te bren
gen. Het minste wat kan worden gezegd is 
dat de Belgische Nederlander ijverige „be
zig" is. 

Woensdagavond ook stierf in Zellik ere-
voorzitter Couse van volleybalklub K.Roese-
lare. Op het einde van een bewogen wed
strijd werd de man, die mee aan de wieg 
stond van de Westvlaamse klub, door een 
hartaanval getroffen. De snelste zorgen 
baatten niet. Tragisch, triest en ontroerend. 
Bestuurders van volleybalklubs onder
scheidden zich nog van hun soortgenoten uit 
het voetbal. Ze vangen minder publiciteit en 
verrichten doorgaans meer veldwerk. Hun 
instelling is vaak nog idealistisch gekleurd. 
Cousé was daar een voorbeeld van. 

In het Amerikaanse Phoenix won Ayrton 
Senna zijn eerste GP van het seizoen. De 
openingswedstrijd stemde vooral Bertrand 
Gachot gelukkig. Hij lukte een onwaarschijn
lijk goede oefentijd en meteen werd er hard
op gedroomd. Hij en Boutsen kwamen er in 
de eigenlijke race nochtans niet aan te pas. 
De dubbele opgave liet geen twijfels verder 
leven... 

NIEUWE START 

DRIEMAAL PIJNLIJK 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 77 
HORIZONTAAL 

1. Onvervalst (4) 
4. Deze keer gaan we eten (7) 
6. Dozijn mannen die destijds een nieuwe 

leer verkondigden (9) 
8. Dat moet een nachtelijk bezoek aan een 

overdekte wielerwedstrijd zijn geweest 
(9) 

9. Overdreven diepe buiging die begint 
met een huishoudelijke bezigheid (8) 

10. Hier kun je maar beter niet in gedreven 
worden (4) 

12. Op de markt bezig zijn iets tegen een 
lagere prijs te bemachtigen (9) 

13. Hier houdt 't op (4) 
14. Iemand met wie je omgaat en die nog 

een hoop weet ook (6) 

VERTIKAAL 
1. Zij liet zich door een reptiel verleiden (3) 
2. Sombere verblijfplaats, al zullen konij

nen 't daarmee niet eens zijn (5) 
3. 't Lijkt alsof je met de trein gaat, 't is 

gewoon je auto ergens neerzetten (11) 
4. Als die eenmaal hard lopen, zijn ze niet 

meer te stuiten (11) 
5. Met dit papier kun je bij de molenaar 

terecht tijdens de uren waarin hij zijn 
werk doet (10) 

7. Niet te geloven, zelfs van meerdere volle 
glazen van deze koele drank raak je niet 
beschonken (8) 

8. De bevlieging om kleingeestige kritiek 
uit te oefenen, en dat nog wel voor het 
raam! (7) 

11. In steile gedaante zag je die nogal eens 
op de kermis (4) 

OPLOSSING OPGAVE 76 
Horizontaal: 1. onklaar; 7. aaneen; 8. stort
bad; 9. koren; 10. oeroud; 11. Moerdijk; 13. 
armen; 15. vlijtig kind; 16. Naas; 17. enen; 
18. uitleg; 20. betaaldag; 21. gat. 
Vertikaal: 1. optrommelen; 2. korte metten; 
3. albe; 4. radioaktiviteit; 5. onderhande
laars; 6. verzuimen; 12. dog; 14. naamplaat; 
19. gelag. 

WINNAAR OPGAVE 75 
Zeg niet te gauw: 't is weer een vrouw! 

Ook onze onschukjige (?) hand trok deze 
week een vrouw uit de vele juiste inzendin
gen: Ariette De Meyer, Hollestraat 112 te 
9400 Voorde. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Moureaux legt mijnenveld voor 
Martens", las Ahasverus. 
En onze mijnenvegers zijn nog 
niet terug! 

Italië neemt Tirana 
... bij de Albaneus. 

Joegoslavië valt uiteen 
...in schijfjes Servola. 

,,Hoeveel badkamers heeft u?" 
— Eén per week! 

Meer sportveiligheid 
...vooral op de keien? 

Garage-cao getekend 
Om botsingen te vermijden. 

Ondanks verhuis geeft 
Belgisch Leger geen krimp. 

TV-spelletje wordt 
...twistlijn. 

BRT krijgt gelijk over 
...de hele Kwislijn. 

Elk ogenblik kan... 
...een telganger aanbellen. 
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EEN AMERIKAANS, 
JOODS, ITALIAANS PALET 

Colin (Everett) en Mary (Richardson) op de plaats van de misdaad. 

Avalon is geproduceerd, geschreven en 
geregisseerd door Barry (Rain Man) Levin-
son, die heeft Randy Newman aangezocht 
voor de muziel< en een sterke l<ameraman 
om het geheel vorm te geven. Avalon is een 
inl<ijk op het immigrantenwereldje in de stad 
Baltimore, waar hij ook zijn films Diner en 
Tin IVIan situeerde. We volgen een Joodse 
familie, met aan het hoofd vier broers, die 
immigreerden uit Europa in het begin van 
deze eeuw. Alles wordt toegespitst op de 
periode na WO II en op het erg aaneengeslo
ten wereldje van deze Joodse familie. De 
patriarch van de familie is Sam Krichinsky 
(een sterke Armin Müller-Stahl, die ook in 
The Music Box schitterde), die in de VS 
arriveert op de nationale feestdag, 4 juli. Hoe 
de familie er in slaagt, ondanks de sterke 
assimilatie hen opgedrongen, haar eigen
heid te bewaren, is gewoon grote kinema-
.Zonder in de sentimentaliteit van bv. Rain 
IVIan te vervallen heeft Levinson niet een 
echt goeie film gemaakt, maar wel een erg 
bekijkenswaardige. 

FRANCIS FORD 
COPPOLA 

Als je de namen Al Pacino, Diane Keaton, 
Andy Garcia, Joe Mantegna, Eli Wallach 
achter elkaar op de adtehe vindt, weet je dat 
De Peetvader in de buurt is, in dit geval het 
derde deel. Een produktie en regie en co-
scenarioschrijver van Francis Ford Coppola. 
Het verhaal loopt verder waar Coppola het 18 
jaar geleden verliet. 

We schrijven 1979 en Michael Corleone 
{Pacino) krijgt de orde van Sint Sebastiaan 
opgespeld door een afgevaardigde van het 
Vatikaan. Op het feestje dat er op volgt geeft 
hij een enorm bedrag voor de arme kinderen 
van Sicilië. Corleone is op weg naar de 
eerbaarheid, maar wordt diezelfde dag nog 
meegesleept in een nieuwe bendeoorlog, 
waarvan zijn neef, Vincent Mancini {Garcia) 
de oorzaak is. Net zoals zijn vader is hij een 
opvliegend baasje, die in voortdurende strijd 
ligt met Joey Zasa {Mantegna). Wanneer de 
Mafiabazen een vergadering beleggen om 
Michael te eren en waarop hij zijn afscheid 
van de misdaad zal aankondigen, worden ze 
op enkele na, uitgemoord. 

Dan begint er een net van intrige, dat leidt 
naar het Vatikaan, Italië en Sicitië. Alle re
cente gebeurtenissen met de Vatikaanse 
bank, het vermoorden en zelfmoorden van 
topmannen, de raadselachtige dood van Jo
hannes Paulus I, alles is terug te brengen 

naar de Mafia. Minder bloedig, maar veel 
geweldadiger is deze film, waarin Al Pacino 
in zijn persoon van Michael Corleone zegt: 
,,lk heb respekt gezocht en eerbaarheid en 
hoe hoger ik klom op de maatschappelijke 
ladder en in hoe hogere kringen ik me 
bewoog, hoe meer smeerlapperij ik tegen 
kwam". 

Niet echt grootse film, met sterke akteurs-
prestaties en één totale foute aktrice Sofia 
Coppola als Mary Corleone, die er haast in 
slaagt de film om zeep te helpen, hoeveel 
beter was daar Winona Ryder (oorspronkelijk 
bedoeld, maar na een ruzie met Coppola 
eruit gebonjoerd) niet geweest. 

THE COMFORT 
OF STRANGERS 

Je zou kunnen denken dat de kombinatie 
regie Paul Schrader (auteur van Taxie Driver 
en auteur-regisseur van American Gigoio, 

Mishima), scenario Harold Pinter (scenarist 
van The last tycoon, The Franch Lieute
nant's woman. The go between) en de sterke 
roman van Ian McEwan een goeie film zou 
kunnen opleveren. Fout. Alles aan deze 
produktie is té. De muziek te luid en opdrin
gerig, voortdurend overakteren van Christo
pher Walken, Rupert Everett, Natasha Ri
chardson en Helen Mirren. 

Verhaal: Colin en Mary, een jong brits 
liefdepaar, brengen enkele dagen vakantie 
door in Venetië, op zoek naar de liefde die 
hen bij elkaar bracht. Zij zit voortdurend met 
haar twee kinderen (uit een vorig huwelijk) in 
het hoofd. Bij een nachtelijke dwaaltocht 
door de stad worden ze opgepikt door Ro
bert, een Italiaan, die hen introduceert in zijn 
onderwereld en hen de volgende dag bij hem 
thuis uitnodigt. Zijn Kanadese echtgenote 
Caroline blijkt algouw verliefd op Colin. Ro
bert en Caroline blijken in hun seksleven 
gevaarlijke spelletjes te spelen, die wel eens 
de dood voor gevolg zouden kunnen hebben. 
Het einde ziet men dan ook al van ver 
aankomen... 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

^-üMkmihi'M&ü'i ^^i&^. 

ZONDAG 17 MAART 
TV 1 
09 30 Een computre ook in jouw klas?, info, 
10 00 Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migran
ten, 15 45 San Francisco, film, 17 48 Nieuws
krant; 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Zeg maar Jessie, TV-show 
21 15 The Hollywood-Connection, filmkwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 
19 30 Nieuws 
20 00 Beker van België Volleybal 

VTM 
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 35 That's love, serie, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly 
Hills 90120, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Levenslijn, slotavond 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert, 
15 00 Neighbours, serie, 15 23 Jules Unlimited, 
nieuwe technieken, 15 47 Oort en de inkomsten
belasting, kursus, 16 07 De speurder, sene, 
16 56 Museumschatten, 17 03 Brainstorm; 17 30 
Nieuws; 17 37 Kassa, konsumenteninfo, 18 18 
Vara's Kindermenu, 19 00 Nieuws; 
19 22 Lingo, woordspel 
19 47 The Flying doctors, serie 
20 37 Oppassen!!!, serie 
21 03 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 59 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 34 Twee voor twaalf, kwisprogr 
23 14 De schreeuw van de leeuw, kolder 
23 49 E.N.G., serie 
00 37 Museumschatten 
00 48 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Post!, brie
venrubriek, 17 39 The Thundercats, tekenfilmse-
ne, 18 08 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pau
ze TV, jongerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25 
Entertainment magazine, showmag , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Grandview USA, film 
22 10 Land in zicht, kultuurschatten 
22 45 Karel, praatshow 
23 35 De Taaimeesters, over taal 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 16 00 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal extra, 1910 Beroep: politie
agent, dok 
20 00 Nieuws 
20 25 Rostropovitsj terug in Rusland, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Rear wmdow, film 

TV1 
09 00 Samson; 1015 Look, modemag , 11 00 De 
zevende dag, praatkafee, 13 00 Huizen kijken, 
Info, 13 20 Sunday Proms, koncert, 14 30 School
slag; 15 10 Witte wolken Carolin, jeugdfilm; 
16 45 Het pleintje, serie, 17 30 Kilimanjaro, 
nieuws voor jongeren, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons, 1810 In 't wilde weg, milieu-
progr , 19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 
19 45 Sportweekend II. 
20 30 Een scherzo furioso, TV-film 
21 35 Het ei van Christoffels, reportages 
22 05 I.Q., kwis 
22 35 Vandaag 
22.55 De dikke man, monoloog 

VTM 
15 00 Jivaro, film, 16 35 Murphy Brown, sene, 
17 00 Dag Koko, dierenmag ,17 50 VTM-sport; 
18 00 Nieuws; 18.05 Kinderakademie, 19 00 
Nieuws. 
19 35 Waagstuk, kwis 
20 00 Wie ben ik? spelprogr 
20 30 Walters verjaardagsshow 
22 10 Nieuws 
22 25 De sportshow 
23 30 The Raven, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 11 55 Thomas More; 
13 00 Nieuws; 15 05 God bewaar me!, dok , 
16 00 Lamers, praatshow, 17 00 Hou nou toch 
op, 17 30 Nieuws; 17 35 KROKresj; 18 15Crash, 
jongerenprogr , 19 00 Nieuws. 
19 05 Waku, Waku, spelprogr 
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 32 Ook dat nog, konsumentenserie 
21 18 Brandpunt, aktualiteiten 
21 55 The Hollywood Connection, filmkwis 
23 00 De getuige moest sterven, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, 09 30 Boe-
keloeren; 09 50 Toren van pizza's, kinderprogr , 
10 05 Hazepad 4, serie, 10 30 Het tweede ge
zicht, sene, 1100 Reiziger in muziek, 12 00 
TROS voetbal plus, 13 00 Nteuws; 14 00 Avro 
Sportpanorma extra; 18 00 The wonder years, 
serie, 18 25 Lokolé, mag , 18 58 Moord-TV, pop
mag , 19 10 In living colour, sene, 19 30 Onrust!, 
subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Belevenissen, portretten 
20 57 The Hearing, TV-film 
21 57 Atlantis, kunstmag 
23 47 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 30 Omróp Fryslan, 12 00 Het 
Capitool, diskussieprogr ,12 45 Stichting Socu-
tera, 12 55 Risala, geschiedenis v d Islam, 13 55 
Een goede oudedag; 16 00 Studio sport; 18 00 
Het Griekse vuur, teleac, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteilen 
20 37 Sjappoo, jonge asielzoekers 
21 05 Het leven van een zak, vuilniszakkenindus-
trie 
21 30 Ischa, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 05 Het kleine verdriet..., monoloog 
22 43 Het onderzoek, portret M Ben-Michael 
23 03 Nieuws 

T V 1 
14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, 17 30 Het 
Capitool, sene, 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred Judokus 
Kwak; 18 35 Dusty, sene, 19 03 Buren, sene, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Zeg 'ns AAA, sene 
20 30 De man van de ambassadeur, sene 
21 25 Denksportkampioen, kwis 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 50 Incredibile, humor praatshow 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 05 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 05 Keukenwijs, bakterien als nagerecht 
20 33 Memphis, kult mag 
21 00 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 35 Uitzending door derden 

VTM 
16 45 Clip Club, verzoekprogr ,17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and Dog, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van For
tuin. 
20 00 Dierenplezier, spelprogr 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, motormag 
23 00 Condominium, miniserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 37 Different 
world, serie, 18 01 Pieter Post, poppenreeks, 
1815 Op de groei, over kinderen, 18 25 NCRV 
Sport op 1, 19 00 Nieuws. 
19 20 Ted's familiespelshow, spelprogr 
20 42 De Cosby show, sene 
21 12 Hier en nu, aktualiteiten 
21 56 Tom Parker in koncert, muziekprogr 
22 22 Cheers, sene 
22 45 Grensgesprek, dok 
23 05 Koncept 
23 36 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 19 
Ontdek je plekje. Tongeren, 15 30 Studio Trap
pelzak, kinderprogr , 15 50 Service salon; 17 30 
Nieuws; 17 35 Ko, de boswachtershow, natuur
sene, 18 28 Een droom van een tuin, info, 18 55 
Avro Sportpanorama, 19 20 Vinger aan de pols, 
medische rubriek, 20 00 Nieuws. 
20 25 Kompilatie van ,,De Uitdaging" 
21 35 Televizier, aktualiteiten 
22 13 L.A. Law, serie 
23 05 Ontdek je plekje, Tongeren 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis, 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubencht 
20 25 Met de billen bloot, dok 
21 20 Educatief extra 
21 23 Stoppen met roken, kursus 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Personeelsmanagement, teleac 
23 45 Nieuws 
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DINSDAG 19 MAART WOENSDAG 20 MAART DONDERDAG 21 MAART 

TV1 
14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, serie, 
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 1810 Saartje en Sander, serie, 
18 20 De kasteelgeesten, serie, 18 40 Black 
Beauty, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 De drie wijzen, kwisprogr 
20 50 Zeker weten? praatprogr 
22 00 De Pre historie, 1973 
22 35 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.Switin's, serie 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 IMooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dok ,19 30 
Nieuws. 
20 00 Tampopo, film 
21 50 Uitzending door derden 
22 35 Een computer ook in jouw klas?, lessen
reeks 

VTM 
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and Dog, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van for
tuin. 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 IMedisch Centrum West, serie 
21 30 Cheers, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, straatkriminaliteit 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 39 Cult, 18 04 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, 
woordspel 
19 42 De baas in huls, serie 
20 11 Laat maar zitten, serie 
20 42 Belastmgsshow, spelprogr 
22 17 Golden girls, serie 
22 42 Lange haren, korte hersens, dok 
23 27 Museumschatten 
23 39 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
The edge and beyond; 15 25 Een stuk of twee, 
mag , 16 30 Bright sparks, serie, 16 40 Adventu-
rens in diving, dok , 1 7 05 Zorro, serie, 17 30 
Nieuws, 17 40 Bouli, serie, 17 45 B.O.O.S., kin-
derprogr ,1810 Countdown, pop, 18 55 De heilie 
koe, automag , 19 25 Die 2 Speciaal, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Wiseguy, serie 
21 25 Zesde Veronica IJsgala, impressie 
22 15 Chirurgenwerk, info 
23 30 Stop de persen, mediamag 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 De 
Trojaanse oorlog; 18 00 Een goede oudedag, 
voor Chinezen, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
loernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10 Monopolie, 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, medianjbriek 
21 04 De man die geen miljoen bezat, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Klassieke mechanika, teleac 
23 45 Nieuws 

TV 1 
15 55 Samson, 17 30 Het Capitool, sene, 17 53 
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 18 10 De kat, jeugdserie, 18 35 De woud
lopers, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Tatort, sene 
21 40 Look, modemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft die blijft, lit mag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Wij en de andere dieren, dok , 
19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Rap klap 
21 00 Jake and the Fatman, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene 
23 20 VTM-sport 
23 35 Benson, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's Te-
kenfilmfestival, 18 30 Natuur In eigen land, dok 
sene, 18 30 Neighbours, serie, 19 00 Nieuws. 
19 22 Volmaakte vreemden, serie 
19 50 Praktijk op poten, serie 
20 20 Pleisterkade 17, serie 
21 02 Brandpunt politiek café, aktualiteiten 
21 45 De Kennedy's, serie 
22 35 Eeuwigh gaat voor oogenblick, praatprogr 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, sene, 15 04 
De TV-dokter, 15 05 Gloss, sene, 15 54 Belfleur, 
17 00 Bassie en Adriaan, sene, 17 30 Nieuws; 
17 40 De teenage hero turtles, sene, 18 02 Pop
formule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 57 
Dieren in het wild, dok , 19 23 Kieskeurig; 20 00 
Nieuws. 
20 27 Derrick, sene 
21 35 Tros aktua 
22 10 Love letters in muziek, kompilatie 
22 55 Flesh and blood, sene 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
familie Ramdam, sene, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10 Van 
gewest tot gewest, reg nieuws 
20 00 Stichting Socutera, Het Leger des Heils 
20 25 Taxi in de nacht, TV-film 
21 19 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Nieuws 

T V 1 
14 00 Schooltelevisie, 15 00 Babel, 17 30 Het 
Capitool, sene, 17 53 Kwisijn; 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Prikballon; 
18 25 Carlos & Co, poppenmag , 18 40 My little 
pony, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Een zaak voor twee, sene 
21 10 Bagdad Café, sene 
21 35 Panorama, aktualiteiten 
22 35 Vandaag 
22 55 In zeer geheime dienst, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Natuur, wat doe je ermee?, dok 
21 00 De toverfluit, operafilm-Mozart 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Klnder-
klub; 17 30 Katts and Dog, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 15 VTM Sport 
23 45 C.A.T.s eyes 
00 35 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 In de 
voetsporen van Thijsse, dok, 15 30 Ceddie, 
serie, 15 59 Het kleine huis op de prairie, sene, 
16 46 Kinderkrant, kerstspecial, 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein, 18 25 Overal en nergens, VS-
topatleten, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, serie 
19 45 De rechtvaardiging, film 
21 30 Tijdsein, aktualiteiten 
22 05 Ronduit praise, samenzang 
22 40 Midlife, praatprogr 
23 30 Tenslotte 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Travelklub, toer info, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 Veronica Film & Video, film-
nieuws, 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 00 100.000 Gulden show, spelshow 
22 55 Married with children, sene 
23 20 Berg je voor Berg, praatshow 

Ned. 3 
09 00 Nieuws, 10 30 Schooltelevisie; 18 00 Wat 
doe jij nou? school- en beroepskeuze, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het 
Klokhuis; 19 10 Design classics, de Harley David
son; 19 35 Bekijk 't maar, serie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Niet alleen sinaasappelen zijn vruchten, 
sene 
21 20 De connaisseur, kunstkwis 
21 47 Tafels van tevredenheid, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Logistiek 
23 45 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 22 MAART 
TV 1 
14 00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie; 
17.53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18.05 Postbus X, serie; 18.30 Top 30; 19.03 
Buren, serie; 19 30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.10 De wonderjaren, serie 
20.35 Jeremiah Johnson, film 
22.20 Première, film en video 
22.55 Vandaag 
23.15 Tijd is geld 
23.25 Vaarwel mijn lief, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 De eindeloze reis, dok. 
21.00 Unicef, dok. 
21.50 Huizen kijken, info 
21.10 De dans ontsprongen 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and Dog, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and 
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van for
tuin. 
20.00 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21.00 Equal justice, pilootfilm 
22.45 Nieuws 
23 15 Friday the 13th, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13 47 Weg van de snelweg, Zuid-
Limburg; 14.19 Rondom tien; 15.07 Ja natuurlijk 
extra, dok.; 15 34 Een nieuw begin, drugversla
ving; 1 6.00 Passage, middagmag.; 17.30 Nieuws; 
17.37 Winnie the Pooh; 18.00 Disney klub; 19 00 
Nieuws. 
19 20 Weg van de snelweg; Stiermarken 
19.46 Einstein, spelprogr. 
20.25 't Torentje, aktualiteiten 
20 41 Murder she wrote, serie 
21.33 Pucker en Oudenrijn, serie 
22.09 De Geer, praatprogr. 
22.54 De vooruitgang, dok. 
23.19 Nocturne 
23.49 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Kijk TV, pop.-
wetensch. mag.; 18.10 De revolutie van het ge
neesmiddel, dok.; 19.04 Jackpot, beeld- en 
woordspel.; 19.34 Jeans, muz. reeks; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21 30 TROS TV show, praatshow 
22.22 Binnenlandse zaken, kolder 
22.50 Tros Hollywood boulevard, filmrubriek 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws, 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis, 19 10 Mooie Marjan, serie; 
19.39 Het gezicht van Nederland, Zeist; 20.00 
Nieuws. 
20 25 Sport studio 
20 55 Geen C te hoog, muziekprogr. 
21 35 Cinema 3 
22 00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 20 De Octopus V, serie 

Boris Karloff wordt door kollega's/tovenaars uitgedaagd in The Raven. 
Zondag 17 maart op VTM om 23u.30. 

ZATERDAG 16 MAART 

SAN FRANCISCO 
Blackie Norton, de eigenaar van een 

kabaret in San Francisco, wordt verliefd 
op een van zijn zangeresjes, Mary. Die Is 
van oordeel dat hij te weinig geeft om 
haar muzikale toekomst. Amerik. film uit 
1936 met Clark Gable, Jeanette MacDo-
nald en Spencer Tracey. (BRT 1, om 
15U.45) 

ZONDAG 17 MAART 

DE RAAF 
Amerik. horrorfilm met o.a. Boris Kar

loff, Peter Lorre en Vincent Price. Na de 
dood van zijn vrouw leidt de beroemde 
magiër Erasmus Craven een geïsoleerd 
bestaan. Film uit 1963 gebaseerd op een 
verhaal van E.A. Poe. (VTM, om 23u.30) 

MAANDAG 18 MAART 

FEMALE ON 
THE BEACH 

Lynn, de eigenares van een landhuis. 
Is getrouwd met de huurder van de wo
ning, nadat diens vriendin In nogal ge
heimzinnige omstandigheden om het le
ven kwam. Het duurt niet lang voor zij 
begint te vermoeden dat hij haar naar het 
leven staat. Amerik. film uit 1955 met 
Joan Crawford en Jeff Chandler. (BBC 2, 
om 18u.) 

DINSDAG 19 MAART 

TAMPOPO 
Japanse satirische film uit 1986 over 

gastronomie, waarbij een jonge weduwe, 
ultbaatster van een noedelrestaurantje, 

van een toevallige klant leert hoe een 
schitterende soep moet bereid worden. 
Dat verloopt Inderdaad niet van een leien 
dakje. (BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 20 MAART 

DE VEROVERING VAN 
DE APENPLANEET 

Deze vierde film in de serie rond de 
Apenplaneet vertelt de voorgeschiede
nis: de apen werden door de mensen 
onderdrukt, kwamen in opstand en na
men de macht over. Met Roddy McDo-
wall en Ricardo Montalban. (Conquest 
of the Planet of the Apes - RTL-TVI, 
om 20U.10) 

DONDERDAG 21 MAART 

DE TOVERFLUIT 
Ingmar Bergman verfilmde in 1974 

deze opera van W.A. Mozart. Hij opteer
de voor een teatrale enscenering en 
maakte gebruik van de ingewikkeldste 
technieken om de gelaatsuitdrukking van 
de akteurs in beeld te brengen. Met Ulrik 
Cold en Josef Köstlinger. (Trollflöjten — 
BRT 2, om 21 u.) 

VRIJDAG 22 MAART 

JEREMIAH JOHNSON 
Amerik. film van Sydney Pollack uit 

1972 met Robert Redford, WIN Geer en 
Paul Benedict. Jeremiah Johnson keert 
de beschaving de rug toe om een nieuw 
leven op te bouwen als ,,man van de 
bergen". De ervaren woudloper en klui
zenaar „Bereklauw" leert hem te overle
ven tussen Indianen en wilde dieren... 
(BRT 1, om 20U.35) 
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Als dit tekstje verschijnt zit de lentemaand 
er voor 'n goed deel op. Dan is 't de ogenblik 
om eens na te kijken waèr je 10 dagen lang 
Vlaanderens lente gemerkt hebt. En dat zou 
iedereen moeten doen die Vlaamse bewe
ging verbonden — eigentijds én toekomstge
richt wil houden! 

1 maart: Dany Cortier stelt zijn foto's 
tentoon. Een juweeltje geschiedenis in 't 
zaaltje van 't Archief en 't Museum van het 
Vlaams Leven aan de visverkopersstraat in 
Brussel. Een tentoonstelling die doorheen 
heel Vlaanderen zou moeten bekeken wor
den. 

Dan naar St.-Kwintens-Lennik: Kamerlid 
Etienne Van Vaerenbergh en zijn ploeg vie
ren er hun VU-jubileum met meer dan 2.300 
bezoek(st)ers. Keurige organisatie. Iedereen 
wordt begroet met stijl. Een tentoonstelling 
over het plaatselijk VU-blad weerspiegelt de 
inspanningen van zoveel jaren informatie. 

In Mechelen houdt kunstenaar Frans 
Croes de bezoekers geboeid door de stilte, 
de kleur, de vormen én een prachtig kooro-
petreden uit Willebroek. 

2 maart: De Kamer van Handel en nijver
heid uit Aarschot „ontdekt" met ons 't parle
mentair stelsel en wandelt met de nieuwe 
ogen van Paul De Ridder door Brussel. 

In Sint-Niklaas viert kamerlid Nelly [\/laes 
haar halve eeuw jong-zijn. Een toffe vrien
denbijeenkomst! 

3 maart: over 't 54e Vlaams-Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen mogen wij blij zijn: 
kleurrijk, inspiratievol en met een natuurver
bonden tema. Vlaanderen moet inderdaad 
nog een eeuwigheid mee. Zou iedere afde
ling door dit mooie feest (met het Roden-
bachfonds) in haar gemeente niet aan 't 
zingen gaan? 

4 maart: Onze duitstaüge vrienden uit 
Eupen/St.-Vith bezoeken de Senaat en dis-
kussiëren met ons, over de langzame ont-
grenzing van deze staat. Zij zouden graag in 
hun 9 gemeenten veel Vlamingen ,,over de 
vloer" Krijgen, dat 3e volk van deze staat! 

5 maart: Een aardverschuiving bij de 
Nederlandse Statenverkiezingen voor de re-
gionalistisch-federalstischelijsten! InZweve-
gem vinden we de Davidsfondsvrienden om 

een hele avond te praten en te denken rond 
„Welk Vlaanderen in welk Europa?". Hou
den we genoeg denkklubs in onze Vlaamse 
beweging of teren we verder op wat slo
gans? 

6 maart: In Schaarbeek komen we samen 
om een integratieprojekt met buitenlanders 
'n 2e vorm te geven. Hun Nederlands vor
dert. Zij willen van Vlaanderen houden indien 
wij hen „onze kans" geven. In 't zaaltje 
hangt de Vlaamse Leeuw op de ereplaats. 
Meer dan de helft heeft de Belgische natio
naliteit... 

7 maart: In Izegem loopt bij de Vlaamse 
Studie- en Vormingskring het 17e werkjaar 
af. Het zaaltje zit er vol, om te luisteren en te 
diskussiëren met prof. Herman Van Impe, 
prof. Bertrand de Clercq en ondergetekende 
rond de Rol van het Koningshuis in het 
veranderende Europa. Een toffe avond met 
leerzame vragen. 

8 maart: Gistel leeft! 'n Mooie ledena
vond. Elkeen brengt vriendschap op voor de 
andere, 't Etentje hoort er bij. Zij vertellen me 
over hun 30 juni-Kastelentocht. Prachtig ini
tiatief. In de zaal zit een klad molenaars. Een 

DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 

van maandag 11 maart j . l . , heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels volgende medede
lingen verspreid ten behoeve van de pers. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft 
met genoegen kennis genomen van het 
initiatief van premier Martens om eindelijk de 
derde faze van de staatshervorming af te 
werken. 

Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
dient de derde faze van de staatshervorming 
volledig uitgevoerd te worden, zoals voorzien 
in het regeerakkoord. In het regeerakkoord 
worden de afschaffing van het dübbelman-
daat en de hervorming van de instellingen 
genoemd, en het invoeren van het verdrags
recht voor en de toekenning van de restbe
voegdheden aan de gemeenschappen en 
gewesten. 

De VU rekent op de loyauteit van alle 
koalifiepartners om ook in het belang van de 
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der leden bespeelt 't elektronisch orgel met 
sukses. Haalt elke afdeling wel voldoende 
haar leden bij mekaar? Gunt ze de ontplooi
ing van de talenten van elk onzer ca. 50.000 
leden? 

9 maart: Klassieke zaterdag in Herent... 
17 Hulpzoekenden, vragenden, aanbren
gers-van-ideeën: Els en Winfried vullen 't 
huis en de voormiddag. Dan naar Sint-Joost-
ten-Noode trouwen. Mooie, gevoelige tek
sten. Geen geshow wel véél sobere innig
heid. Een heel klad VU-vrienden was er. 
Leven we voldoende mee met 't hebben en 
houden van onze gemeenschapkes? 

10 maart: De mensen van Buggenhout 
komen ons mooie Leuven bezoeken. We 
stappen samen door de straten: een open 
geschiedenisboek! We vergelijken en we 
denken; voor onze toekomst dromen en 
bouwen we door al die woorden-en-weder-
woorden... 's Middags tafelen we met ons 
gezin bij de jeugdbeweging. Je ziet je kinde
ren bezig, 'n Lachen en 'n lopen; aandragen 
en likken; tappen en sleuren. En je ziet dat 
Herent belooft en dat Vlaanderen bestaat! 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris. 

politieke geloofwaardigheid dit wezenlijk on
derdeel van de staatshervorming uit te voe
ren. 

MIDDEN-OOSTEN 
Naar aanleiding van de rondreis van de 

Amerikaanse minister van Buitenlandse Za
ken Baker door het Midden-Oosten beklem
toont de VU dat de Palestijnse kwestie één 
van de meest dringende problemen van de 
regio vormt. Een stabiele vrede voor het 
Midden-Oosten zonder regeling van het Pa
lestijns probleem is volgens de VU onmoge
lijk. De westerse mogendheden mogen dit
maal niet zwichten voor de eventuele druk 
van Israël om onderhandelingen met de 
Palestijnen weer op de lange baan te schui
ven. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten stelt ook 
vast dat de wapenleveringen aan landen van 
het Midden-Oosten opnieuw ongekende 
hoogten aannemen. De VU vindt dit zeer 
betreurenswaardig. Eén van de faktoren die 
de Golfoorlog mogelijk gemaakt hebben, 
was net de bewapening van het Midden-
Oosten. Juist nu de regio een bloedige 
oorlog met duizenden slachtoffers achter de 
rug heeft opnieuw beginnen met het leveren 
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van wapens aan bepaalde landen, bevordert 
de stabiliteit m het Midden-Oosten geens
zins Hier moeten dnngende internationale 
afspraken gemaakt worden om te voorko
men dat we over enkele jaren weer een 
nieuwe Golfoorlog zullen meemaken 

Als volksnationale partij staat de VU achter 
het streven naar zelfbeschikking van de 
volkeren uit Midden- en Oost-Europa De 
VU benadrukt evenwel dat het Vlaamse 
volksnationalisme onlosmakelijk verbonden 
IS met het pacifisme Het streven naar zelfbe
schikking van de volkeren uit het Midden-
Oosten mag evenwel met leiden tot algehele 
chaos waarvan de l)evolkingen de dupe zijn 
De VU reikt deze volkeren haar konfederaal 
model aan om in een ruimer samenlevings
model het recht op zelfbeschikking te realise
ren 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten zijn 
tenslotte verheugd dat twee belangrijke 
wetsontwerpen, die op vraag van de VU m 
het regeerakkoord werden opgenomen, door 
de regering werden goedgekeurd Het wets
ontwerp op de kontrole en beheersing van de 
wapenhandel is een voorbeeld van hoe een 
klem land als het onze een voortrekkersrol 
kan spelen m het streven naar de beheersing 
en de afbouw van enorme konventionele en 
niet-konventionele wapenarsenalen in de 
wereld De Golfoorlog was slechts het jong
ste voorbeeld van de manier waarop de 
legale en illegale wapenhandel de stabiliteit 
m bepaalde regio's kan ondermijnen 

De VU IS ook tevreden dat het wetsont
werp op de bescherming van de persoonlij
ke levenssfeer door de regering goedge
keurd werd Hoewel deze wet slechts de 
bescherming van de burger bij de venwerking 
van persoonlijke gegevens regelt, vormt ze 
een belangrijke stap in de goede nchting 
Deze algemene reglementering moet nog 
gevolgd worden door specifieke en bijzonde
re bepalingen om het privaatleven afdoende 
te beschermen 

QQ 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en p la tenhande l 

Schaver i j 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

DE 100 NABIJ! 
Op 2 eenheden na kon onze administratie 

100 nieuwe WlJ-abonnees registreren Dat is 
een felicitatie waard, vooral aan de toppers, 
maar ook aan de ,,genngen" die in hun zog 
de draad hebben opgenomen 

Biezonder verheugd zijn wij om de parle
mentsleden (en de ex's) die mee aan de kar 
duwen Rob Geeraerts, Jan Caudron, Os
wald Van Ooteghem, Nelly Maes, Willy Kuij-
pers, Walter Luyten en Georgette De Kegel 
Van het goede voorbeeld gesproken 

Maar biezonder danken wij de ,,plaatselij
ke" mandatarissen die tussen hun berg werk 
van schepen of raadslid nog tijd vinden om 
het goede, geschreven, woord uit te dragen 

En nu naar de 200' 

LIJST TOP-WERVERS 
Totaal vorige week 80 

1 Ward Herbosch (Wommelgem) 12 
Enk Vandewalle (Izegem) 12 

3 Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) 8 
Anny Lenaerts (Wilrijk) 8 

5 Mane-Louise Thiebaut (Berg) 6 
6 Walter Storms (Lovendegem) 4 

Maunce Passchijn (Meise) 4 
Veeris Wijffels (Zemst) 4 

9 Georges Raes (Ledegem) 3 
10 Willy Putzeijs (Lummen) 2 

Remain De Grave (St Gillis-Waas) 2 
Eddy Vandermeulen (Gerdingen) 2 
Rob Geeraerts (Vorst-Kempen) 2 
Greet Claes (Liedekerke) 2 

Ivo Conincx (Genk) 2 
Jan Caudron (Aalst) 2 
Ingrid Roets (St Martens-Latem) 2 

18 Miei Vanlangendonck 
(St Kat -Waver) 
Liske Vanhorenbeek 
(Hofstade-Zemst) 

Oswald Van Ooteghem 
(Gentbrugge) 
Guido Boone (Gent) 
Miei Uytenhoven (Buizingen) 
Walter Devolder (Veurne) 
Margriet Bachot (Antwerpen) 
Nelly Maes (St -Niklaas) 
Clem De Ranter (Hoboken) 
Maurits Van Dierendonck 
(St And -Brugge) 
Filip D'Hose (Lierde) 
Bert Verleysen (Munsterbilzen) 
José Lampaert (Tielt) 
Andre Willems (Maasmechelen) 
Dirk Demeune (Deerlijk) 
Georges Teirlinck (Ressegem) 
Monique Carpentier (Brussel) 
Willy Kuijpers (Herent) 
Walter Luyten (Berlaar) 
Georgette De Kegel (Ninove) 
Koen Pauli (Antwerpen) 

Totaal 98 

SPELREGELS 
WIJ herhalen deze week ook de spelregels 

nog eens 
1 Elke nieuw aangebrachte WIJ-abonnee 

heeft recht op een welkomstgeschenk een 
wandklok, of een reiswekker, of een pocket 
stereo-radio, of een solar-rekenmachientje 

2 Elke nieuw aangebrachte WIJ-abonnee 
neemt bovendien deel aan een ronduit schit
terende tombola waarmee U uw overtui
gingskracht vaart kunt geven Het rijkelijk 
aanbod leest U in de rubriek Prijzenregen 

3 Alle wervers ontvangen op basis van 
elke aangebrachte nieuwe abonnee een tom-
bolabiljet waarmee zij deelnemen aan een 
afzonderlijke werverstombola Meer daar
over leest U in de rubnek Niet voor niks 

Let wel' Om alles vlot te laten verlopen 
dient U bij elke nieuwe abonnee onze admi
nistratie telkens duidelijk te laten weten wel
ke abonnee U heeft aangebracht 

ZONDERWOUK 
5 MEI '91 - 'T ELZENVELD - ANTWERPEN 
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MAART 

15 HERENT: VU-Agalev-debat in het Parochiehuis 
te Herent, om 20u. Met Hernian Lauwers (VU) en 
Jos Geysels (Agaiev). Moderator: Tony Van den 
Bosch (BRT — 7de Dag). Muz. omlijsting: Volles-
muziekgroep Erps-Kwerps; Org.: VU Herent-Vel-
tem-Beisem, Winksele. 
16 UKKEL: Avondje In... Oostenrijk. Gerechten, 
dranken en muziek uit Wenen en de Alpen. In de 
St.-Pauluszaal, Neerstallestwg 440, Ukkel. Vanaf 
17u.30Org.: VU-Ukkel. 
16 BRUSSEL: Vertrek om 10u. en om 12u.: Paleis 
der Natie. Rondleiding door senator Walter Luyten. 
Middagmaal nadien mogelijk aan 550 fr. Info-
015/24.80.86. Ook op 6/4. 
16 SCHEPDAAL: Haantjes en Biefstukkenkermis 
in zaal „Ons Gildenhuis", E. Eylenbosstraat 22. 
Met gratis tombola. Vanaf 17u. Ook op 17/3 vanaf 
12u. en op 18/3 vanaf 18u. Org.: VU-Schepdaal. 
17 TERVUREN: Steakfestijn van VU-Tervuren in 
zaal De Engel, Tervuren-centrum, rechtover de 
kerk. Om 12u. 
17 MACHELEN: VU-Restaurant, met haantjes en 
goulash. In Huipkerk, Veldmansstraat, vanaf 
12U.30. Org.: VU-Machelen. 
19 BRUSSEL: Lakensestraat 120 om 19u.: Dia
avond met kommentaar van Walter Luyten omtrent 
de huidige bevrijdingsstrijd van het Litouw^se volk. 
Inschrijving strikt noodzakelijk, voor 15/3. Beperkt 
aantal plaatsen. Tel.: 219.92.50. 
19 KAPELLE O/D BOS: Leven, werken en wonen 
in Vlaams-Brabant. Voordracht in Player Water 
Companie, Oudstrijdersstraat, om 20u. Org.: Vor
ming & Gemeenschap. 
23 ITTERBEEK: Jaarlijks Breugelfeest in de Paro

chiezaal van St.Anna-Pede, Plankenstraat, vanaf 
18u. Ook op 24/3 vanaf 11u.30. Org.: VU-ltterbeek. 
23 LEMBEEK: 15de Haantjeskermis, in zaal De 
Kring, Stevens de Waelplaats. Vanaf 17u.30. Ook 
op 24/3 vanaf 11u.30. Org.: VU-Lembeek. 
27 LENNIK: Gokverslaving. Gespreksnamiddag 
om 13U.30 In Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127. Org.: Pajottenlands Jongerencentrum. 
APRIL 

6 BRUSSEL: Vertrek om lOu. en om 12u.: Paleis 
der Natie. Rondleiding door senator Walter Luyten. 
Middagmaal nadien mogelijk aan 550 fr. Info-
015/24.80.86. 
7 DIEGEM: Spagettifeest VU-Diegem in het Gilden-
huis, Kosterstraat. Info bij bestuursleden. 

„VRIJ 
DEMOKRATISCH" TE 
LEUVEN 

Begin april pakken de Volksuniejongeren van het 
arr. Leuven uit met het eerste nummer van het 
tijdschrift „Vrij Demokratisch". 

„Vrij Demokratisch" wil de jongeren van het arr. 
Leuven informeren over het politiek leven in het 
Leuvense, alle VÜJO-leden krijgen het vier keer per 
jaar gratis in de bus. Iedereen die het tijdschriftje 
wil ontvangen kan schrijven naar Jeron De Smet, 
August Vermeylenlaan 24 te 3010 Kessel-Lo of 
telefoneren naar 016/25.93.94. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VU-VROUWEN 

Zaterdag 16 maart 1991 in Kultureel Centrum 
„De Zandloper", Kaasmarkt 75 te 1780 Wemmei. 

Afslag 9 op de Ring rond Brussel. Richting 
,,Merchtem" nemen en na 2 km zie rechts het 
Gemeentehuis en links het Kultureel Centrum ,,De 
Zandloper". 

NAAR EEN GEWIJZIGDE 
MAATSCHAPPIJKULTUUR 

10u.: ontvangst-koffie 

IOu.30: Ilse Dielen (Adjunkt-adviseur — Fabri-
metal), Bea Rabe (kaderlid Kredietbank), A.M. Van 
Winckel (emancipatiewerkster BRT), Chris Van-

denbroeke (prof. RUG — futuroloog). Moderator: 
A.M. Van de Casteele (VU-Vlaamse Vrije Demokra-
ten — Ondervoorzitter). 

12U.30: Aperitief-lunch. 

FOCUS OP DE KOMENDE 
WETGEVENDE VERKIEZINGEN 

14u.: Gesprekt met Volksunie-politika: parle
mentairen Nelly Maes en Frieda Brepoels, provin
cieraadslid Rita Borremans, burgemeester Roza 
Lernout. (+ koffie) 

16u.: Slottoespraak door Nora Tommelein, voor
zitster VU-Vrouwen. 

Ca fe ta r ia - B russe lse v\/afe<s 
Tea -Room - Buf fe t 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 

VU-AGALEV-DEBAT 
TE HERENT 

In het Parochiehuis te Herent gaat op 15 maart 
a.s. om 20u. een debatavond door met de jonge 
parlementsleden Herman Lauwers (VU) en Jos 
Geysels (Agaiev). 

Enkele tema's die aan bod zullen komen: 
— Herwaardering van de politiek 
— Jongeren en politiek 
— Hoe groen is de Volksunie-VVD? 
— Hoe Vlaams is Agaiev? 

Moderator is Tony Van den Bosch (BRT — De 
Zevende Dag). 

De Volksmuziekgroep van Erps-Kwerps zorgt 
voor de muzikale omlijsting. 

"L IMBURG^ 
MAART 

22 NEEROETEREN: Volksunie-ledenfeest. Open 
politieke debatavond. Gelegenheid tot eigen van 19 
tot 20U.30 en van 21u.30 tot 22u. Spek met eieren 
en Boekweitkoek. Om 20u.30 VU-programma met 6 
pijlers, voorgesteld in video-montage. Om 21 u. 
debat. In Het Ontmoetingshuis, Tismansweg 4, 
Voorshoven-Neeroeteren. 
23 HAM: Jaarlijks VU-afdelingsbal, in zaal „Ge
meenschapshuis", Dorpstraat 15a te Kwaadme-
chelen-Ham. Met disco-bar. Aanvang: 20u. Inkom 
60 fr., W K 50 fr. + gratis kaartentombola. 

GESLAAGD 
LEDENFEEST TE 
BERINGEN 

Beringen — Het recent georganiseerd ledenfeest 
in Beringen kan zeker een sukses genoemd wor
den. De ruim vijftig aanwezigen onder wie minister 
Johan Sauwens en senator Laurens Appeltans, 
schepenen Betty Buys en Piet Joosten konden 
naast een lekker diner genieten van een gezellige 
sfeer en mooie vooruitzichten op de toekomst van 
de Benngse Volksunie. Schepen Piet Joosten 
schetste de meest recente realisaties in Beringen. 
Dat hierbij een deel naar Openbare Werken gaat 
zal wel niet vreemd zijn. Ruim honderd miljoen aan 
investenngen gaan naar de Benngse bevolking en 
de direkte gebruikers van de wegen in Beringen, 
waaronder de herinrichting van de kruispunten 
voor zesentwintig miljoen, de aansluiting van de 
Koolmijnlaan en de Casteletsingel voor drieënveer-
tig miljoen en de heraanpassing van Singel. Maar 
ook de plaatselijke realisaties kwamen aan bod: de 
bebloemingsaktie voor het komend voorjaar, de 
oprichting van de gezinsraad, de onthaalbrochure 
en de knalgele infokaart en tenslotte de opnchting 
van de plaatselijke Provinciale Openbare Biblioteek 
onder de bevoegdheid van schepen Betty Buys. 
,,Het industrieterrein is in Beringen volledig uitver
kocht, duidelijk de positieve weerslag van de rekon-
versiepolitiek", aldus schepen Piet Joosten. 

Senator Appeltans benadrukte in zijn toespraak 
het belang van de ondersteuning van de mandata
ris door de groep. ,,Mel zo'n groep gaat het in 
Beringen beter dan ooit tevoren", aldus senator 
Appeltans. 
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OOST-VLAANDEREN 
MAART 
15 OOSTAKKER: Banket n.a.v. viering afscheid 
Frans Baert. Om 20u. in Hotel de Lourdes, O.L.V.-
dreef 6. Inschrijving (1.500 fr.p.p. — aperitief en 
wijn inbegr.) op rek. 068-0277640-24 van VU-Gent 
St.Pieters. Info bij R. Roels (091/22.72.37). Org.: 
vu-Gent St.Pieters. 
15 DENDERMONDE: Kaas- en Wijnavond (niet 
verplicht) met als gastspreker Hugo Coveliers. 
Optreden van een gitaarduo. Zaal Mikeno, Schoon-
aardsebaan, Schoonaarde (Dendermonde). Org.: 
VU-Dendermonde. 
16 GENT: Privé-dansfeest van Vriendenkring 
Sneyssens. Zaal Reinaert, Reinaertstraat 26, om 
20u. Aan hel Hammondorgel: Bartholomeus. In
kom: 100 fr. 
17 KRUIBEKE: Ontspanningsnamiddag vanaf 14u. 
met wandelen, kaarten, gezelschapsspelen. In de 
polyvalente zaal v.d. gemeenteschool. Tussendoor 
en na afloop: wafels met koffie. Inschrijven voor 
10.3 bij M. De Schrijver (774.12.85) of V. Van 
Eetveldt (774.19.03). Org.: AVK-Kruibeke i.s.m. 
F W 't Zonneke. 
19 WONDELGEM: Diareportage met nabespre
king. Org.: VWG-Wondelgem, 091/26.18.96. 
20 ZELE: Busuitstap o.l.v. Walter Luyten naar de 
Voerstreek. Iedereen welkom. Info bij Jan Strynckx, 
Rotstraat 60, tel. 052/44.49.83. 
21 AALTER: Voordrachtkunstenaar Hugo Van Der 
Cruyssen met ,,Een uur Anton Van Wilderode". 

Om 20u. in Centrum Pax, Kerkhofweg. Org.: Dr. J. 
Goossenaertskring-Aalter. 

22 TEMSE: Dia-avond: Op ontdekking naar Mexi
co, Guatemala en Honduras, samen met Albert De 
Schoenmaker. Om 20u. in Wilford, Wilfordkaai 10. 
Inkomtombola: 50 fr. Org.: A.Verbruggenkring 
Temse. 

23 RESSEGEM: Vlaamse Nacht van VU-Groot-
Herzele. In Zaal Da Vinci, Ressegemstraat. Met DJ 
Tone. Kaarten bij bestuursleden. 
23 AALST: Kaas- en Wijnavond in Kring St.Jan, 
Immerzeeldreef, vanaf 19u.30. Volw.: 280 fr. Mu-
zik. omlijsting: Nagit. Org.: FVV-Aalst. 

23 EEKLO: Jaarlijks Feest met Gourmet-avond In 
Restaurant „De Vreeze Gods", Kerkplein, om 
19U.30. Deelname: 500fr.p.p. Kaarten bij bestuurs
leden of op nr. 77.12.47. Org.: VU-Eeklo. 

24 SINT-NIKUAS: Palmzondag lOu. „Borms-
dag" in Klein Seminarie (bij Grote Markt). Amnes-
tiemis in Kollegekerk o.l.v. e.h.Ward Corsmit, opge
luisterd door Pieter Vis met Nicolaaskoor. Daarna 
in Kollegezaal: getuigenis over Borms en Frans-
Vlaanderen m.m.v.jongeren aldaar. 

27 SINT-AMANDSBERG: Lieve Baert-Van Ty-
ghem brengt een voordracht met dia's over het 
Heilig Land. Café St.Elooi, Antwerpse stwg. 275, 
om 20u. Org.: FW-Sint-Amandsberg. 
30 LEBBEKE: Paasaktie van VU-Groot Lebbeke. 
Info bij bestuur. Ook op 31/3. 

* é j * ^ * ^ * ^ * c^ «ik 
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SedP Sd77Ó8 
De broer van de in 1981 gestorven hongerstaker BOBBY SANDS. 

tv ^ '̂̂  cS 
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S^ pieue/lSdbÓI] Ce7?le;iszolöe/i 

Ŝ  piece;i8plel7? ^tvz 
Organisatie: lerlandkomitee Vlaanderen & "De Vrijbuiter" 

Inkom: 150 fr. WK: 100 fr. Tel.: 016/56.58.36 

EEN PROPERE LEIE 
Heel wat Gentse watersport- en milieuverenigin

gen zetten een gezamelijke aktie op om de toene
mende vervuiling van de Leie tegen te gaan. De 
verenigingen tekenden een ,,Leiemanifest" dat 
aan de bevoegde ministers werd overgelegd. 

In het manifest wordt gesteld dat de Leie, één der 
mooiste rivieren in Vlaanderen, op dit ogenblik een 
dode rivier is. Elke vorm van leven wordt afgebro
ken door de vervuiling door industrie, landbouw en 
huishoudelijke afvalwaters. 

Door de sluiting van de sluis m Astene is er reeds 
verbetering merkbaar. Dit volstaat met en er zijn 
afspraken nodig met de beleidsorganen maar ook 
met de Franse overheid. 

Absolute prioriteit moet gegeven worden aan de 
gezondmaking van de toeristische Leie. Daarom 
moet die ook beschermd worden als waardevol 
landschap. Voorrang moet gegeven worden aan de 
aanleg van kollektoren en voldoende overheidstoe
lagen om dit te realiseren. Er moet een strenge 
toepassing komen van de lozingsnormen en nale
ving van het reglement van de waterpolitie. De 
Leie-oevers dienen hersteld. De sluikstorters die
nen opgespoord en bestraft. Ook wordt opgeroe
pen tot meer respekt voor de rivier en de omgeving 
door de aangelanden. 

ROUW IN 
SCHOONAARDE 

In amper twee weken tijd is de plaatselijke VU-
afdeling twee overtuigde leden armer geworden. 
Frans Galle overleed op 95-jarige leeftijd. Hij was 
dertig jaar onafgebroken lid. Net als zijn eerder 
overleden zoon Simon was hij slachtoffer van de 
Vlaamshatende repressie. 

Ook Louis Roels is ons ontvallen. Hij was diep 
christelijk, Vlaams en sociaal voelend in woord 
maar vooral en onophoudelijk in daad. Totaal wars 
van elke groot- of drukdoenerij. 

De afdeling wil langs deze weg nogmaals zijn 
welgemeend medeleven betuigen. Wij zijn twee 
goede mensen armen maar twee voorbeelden rijker 
geworden. 

Herman Van den Abbeele 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 
Tel. 09.32.41.81.09.08-81 09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltum, petanquebanen 

en grote parking 

San Martino waar Vlamingen thuis zijn! 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN DEBAT 
OVER EUROPA 

MAART 

15 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jaarlijkse worsten-
broodavond in zaal Vrede, St.Maarten te Burcht. 
Inkom 150 fr. Inschrijven: Vlaams Huis (252.75.32), 
Willy De Clercq (252.79.96), Juliet Van Bogaert 
(252.73.40) of op nr. 252.89.39, voor 2/3. 
15 WOMMELGEM: Paul De Ridder over Het 
andere Brussel...". Om 20u. in lokaal Der Kiau-
waert, Dasstraat 23. Org.: K.K. Jan Puimèye. 
15 NIJLEN: Initiatief FVV: gespreksavond over de 
menopauze. Om 20u. in Kempenland. 
15 ST.-AMANDS: Kwiskampioenscnap St.-
Amands, zaal De IJzer, aanvang 20u 250 fr. per 
ploeg (3 è 5 pers.). Inschrijven bij bestuursleden. 
Org.: VU-St.-Amands. 
16 EDEGEM: Om 20u. Kaartavond m Drie Eiken. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE. 
16 BERCHEM: Bezoek met gids aan de katedraal 
van Antwerpen. Vertrek 13u. aan ingang Hand-
schoenmarkt. Deelname 50 fr. Inschrijven bij T. 
Van Gelder (321.19.86). Org.: Vlaamse Kring Ber-
chem. 
16 LIER: Dagtocht naar de hoofdstad o.l.v. Walter 
Luyten. Vertrek om 8u.30 op '3rote Markt. Bezoek 
aan het Parlement. Deelnam'^prijs: 300 fr. (bus + 
organisatie). Info: 03.482.11 93 en 015/24.80.86. 
16 NIJLEN: Nacht der kameraadschap. Dansfeest 
van Gewesten Kempen en Limburg van SMF. Om 
19U.30 in zalen Nilania, Kesselsestwg. 
18 RETIE: Kursus zelfverdediging van 14 tot 16u. 
Gemeentelijke sporthal. Org.: VVVG-Mol 
(014/37 73.50). 

18 ANTWERPEN: Debat „De Derde Maandag", 
over Vredesbeweging. M.m.v. Hugo Ongena, Miei 
Piel, Frank Vandenbroucke en Willy Kuijpers. Mo
derator: Herman De Prins. Om 20u.30 in 't Vlie
gend Peerd, Kleine Koraalberg. Org.: Coremans-
kring. 
18 RETIE: Natuunwandeling Beverdonkse Heide. 
Vertrek Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol. 
Org.: WVG-Mol (014/31.10.06). 
19 EDEGEM: Vlanac in Drie Eiken, Drie Eiken
straat. Van 20 tot 21 u. 
19 WILLEBROEK: Gespreksavond met Verkeers
minister Johan Sauwens in Kasteel Bel-Air te 
Blaasveld Org.: VU-Willebroek, p.a. Wilfried Lee
mans (886.74.06). 
19 MORTSEL: Vaderviering. Org.: VVVG-Mortsel 
(03/449.68.48). 
21 EDEGEM: Voordracht „De vrouw in China" 
door Dra Grete Moorgat Om 20u. in Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128. Org.: Kult. Kring en FVV-
Edegem. 
21 BERCHEM: Vaderviering in lokaal Kover, Jozef 
Wautersslraat 21, om 15u. Org.: VWG-Berchem 
03/218.71.58. 
21 KAPELLEN: Lezing over „Taaivergelijking & 
Taaiverwantschap". In Kultureel Centrum Oude 
Pastorij, Dorpstraat, om 20u. Leden: 50 fr., niet-
leden 100 fr. Org.: FW-Kapellen. 

21 LOMMEL: Natuurwandeling Sahara. Vertrek 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol. Org.: 
WVG-Mol (014/31.10.06).-
22 BORNEM: Ontmoeting met Hans De Belder, 
over bezoek Irak en Kadhafi. Zaal ASLK, Cardijn-
plein (kerk), Bornem. Aanvang: 20u. Inkom gratis 
Org.: Vlaamse Kring i.s.m. VU-Bornem. 
22 BOECHOUT-VREMDE: Ledenfeest in beneden
zaal Gildenhuis Sint-Bavo te Boechout, vanaf 20u. 
Welkomstdring, feestmenu, gezellige sfeer. In
schrijvingen (1000 fr. p.p.) bij Door Jacobs 
(455.20.13), Mare Valkenborgs (455.1203) of VU-
bestuurslid, voor 15/3. Org.: VU-Boechout-Vrem-
de. 
23 GEEL: Om 20u.30 in zaal Wijnhuis, Stations
straat te Geel: Optreden „Zakdoek". Org.: Vlaam
se Aktiegroep Geel. 
23 BERLAAR: De 4 leden van de VU-fraktie 
nodigen uit op de Vlaamse Nacht in zaal Familia 
aan de steenweg Lier-Aarschot. Begin 21 u. Info: A. 
Goris, 015/24.63.70 en J. De Smet, 015/24.64.81. 
Inkom 100 fr. 
23 HERENTALS: Boskantien, om 14u.: VUJO-arr.-
Turnhout-namiddag. 
23 MERKSEM: Kaarten met Vlanac-Merksem, in 
het Vlaams Nationaal Centrum, Bredabaan 360. 
Aanvang: 20u. Deelname: 100 fr. p.p., inschrijving 
ter plaatse. 

25 RETIE: Kursus zelfverdediging van 14 tot 16u. 
Gemeentelijke sporthal. Org.: WVG-Mol 
(014/37.73.50). 
27 KALMTHOUT: Om 20u. Cultureel Centrum te 
Berchem: Kadervorming, op zoek naar voorloop
sters van hedendaagse Vlaamse Vrouwenbewe
ging en de aktuele rol nu. Wie mee wil met FW-
Kalmthout: tel. naar 666.57.77. 
27 DEURNE: Vader- en paasviering in Rix, de 
Grijspeertstraat te Deurne om 14u.30. Org • WVG-
Deurne (03/322.07.73). 
27 BERCHEM: Diavoordracht in lokaal Kover, Jo
zef Wautersstraat 21. Org.: VWG-Berchem 
(03/218.71.58), 
28 BORNEM: Kasteelbezoek Marnix van St. Alde-
gonde. Org.: VWG-Zwijndrecht (03/252.92.78). 
28 ANTWERPEN: „Achter de schermen van..." 
(Zoo of KNS). Org.: WVG-Morstel (03/449.68.48). 
31 SINT-AMANDS: Hobby-tentoonstelling van 
VWG-Gewest Klein-Brabant, in lokaal Etienne Ser-
vaes. Jan Van Droogenbroeckstraat 53. Ook op 
1/4. Beide dagen op van 14 tot 20u. Vooropening 
en receptie: 30/3 om 19u. Gastspreker: Antoine 
Denert. 

APRIL 

2 WIJNEGEM: Pol Vigaureux over de ,,Verzoening 
in Zuid-Afnka". Om 20u. in Kultureel Centrum, 
Turnhoutsebaan 199. Org.: Vlaamse Nationale 
Debatklub Wijnegem. 

BRAMO B.v.b.a. 
De beste keus in keukens en badkamers. 
Zoekt zelfstandige medewerkers 
voor montage van keukens. 
Llndenstraat 308, 2070 Zwijndrecht 
Afrit 16 op E17. 
Tei. 03/252.82.32 Fax.: 03/252.98.30 

De Beweging voor de Verenigde Staten van 
Europa-Unie der Europese Federalisten organi-
zeert op maandag 25 maart om 20 u een openbaar 
debat in de zaal van de Gildekamerstraat 2-6 in 
Antwerpen 

Walter kunnen speelt moderator voor een debat 
rond „De toekomst van de Lage Landen in de 
Europese Unie". De inleiding wordt verzorgd door 
senator Suykerbuyk en Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke 

1991 IS het jaar van de herziening van de EG-
verdragen. Er is sprake van een Ekonomische 
monetaire unie en van een Europese politieke 
Unie Zal hiermee de droom van een Europese 
Federatie in vervulling gaan' Dit alles vormt vol
doende stof tot diskussie 

AFSCHEID VAN 
POL MERTENS 

De Vlaamse Beweging nam in Turnhout massaal 
afscheid van de 66-jarige Pol Mertens. Vooral sinds 
zijn brugpensioen wijdde hij bijna alle tijd aan het 
Vlaams-nationalisme 

VOS Turnhout verloor met hem zijn vaandrig, 
sekretaris en penningmeester, die elk jaar trots de 

Leeuwevlag van de gedinamiteerde naar de nieuwe 
IJzertoren droeg 

Pol was voorzitter en duivel-doet-al van de 
Vlaamse kring Turnhout en de provinciale penning
meester van het FVK-Rodenbachfonds De Volks
unie van Turnhout verloor met hem éen van haar 
pioniers en oud-voorzitter Nadat zijn zoon Dirk in 
het bestuur de fakkel overnam, bleef hij samen met 
zijn echtgenote Paula het meest aktieve lid. Alle 
aktiviteiten woonden ze samen bij Nooit ambieer
de hij echter een mandaat, wel kon men steeds op 
hem een beroep doen 

Naast zijn leven in dienst van de Vlaamse bewe
ging was hij nog aktief in vele verenigingen Hij was 
ook voorzitter van de gepensioneerden van Philips 
Turnhout 
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UIT DE REGIO 

WOMMELGEM 
HEEFT 
VU-BURGEMEESTER 

Zopas heeft Wommelgem in de persoon van 
Henn Vandeweghe een VU-burgemeester gekre
gen Zoals beslist bij het koalitie-akkoord tussen 
CVP en VU heeft Jos Smits ontslag genomen en de 
plaats vrijgemaakt voor Vandeweghe 

De nieuwe burgemeester zag het levenslicht op 
10 juli 1931 in het tweetalige Komen Hij doorliep de 
humaniorastudies in het St-Stanislaskollege van 
Popennge Hij bleef daarna werkzaam in de bank-
sektor en beëindigde zijn beroepsloopbaan als 
inspecteur-generaal van de Belgische Noordkre
dietbank 

In 1957 huwde hij Anna Lermyte en het gezin 
kreeg vijf dochters Hij zette zijn eerste stappen in 
de politiek m Vremde en verhuisde daarna naar 
Wommelgem Daar was hij stichter van de VU-
afdeling en in 1970 werd hij eerste schepen Na 
twintig jaar politieke aktiviteit wordt hij brurgemees-
ter 

HIJ wil er zijn voor alle Wommelgemnaren en 
daarom is hij ook elke dag bereikbaar in het 
administratief centrum van 9 tot 12 u 

IN MEMORIAM RENE JAEKEN 

GEWESTPLAN 
OVERTREDEN 

LEEST 
Volksvertegenwoordiger Herman Candries heeft 

vragen bij de uitbreiding van het sportkompleks 
aan de Juniorslaan in Leest Het ziet er naar uit dat 
we hier te doen hebben met een overtreding van de 
voorschriften inzake ruimtelijke ordening Er blijkt 
met twee maten en twee gewichten gemeten, 
wanneer men de behandeling van andere dossiers 
in de onmiddellijke omgeving bekijkt Hij vraagt dan 
ook uitleg over de „stille aanpassing" van de 
grondbestemming Van verschillende kanten wordt 
erop gewezen dat het gewestplan werd overtreden 

HIJ heeft een schrijven gencht aan de provincie
gouverneur, de Mechelse burgemeester en ook 
aan Gemeenschapsminister Waltniel 

Candries vraagt aan de minister of een wijziging 
van gewestplan werd aangevraagd, welk advies er 
werd gegeven, of een overtreding werd vastgesteld 
en welke maatregelen er genomen worden om de 
overtreding ongedaan te maken 

UITSLAG TOMBOLA 
VU-DANSFEEST 
MERKSEM 

De winnende nummers van de inkomkaarten van 
het jaarlijks VU-dansfeest te Merksem zijn de 
volgende 
1094 - 1388 - 1866 — 1456 - 2341 - 1950 -
2045 - 2566 - 1599 - 1740 - 2684 — 2450 -
2244 - 1951 - 1468 — 1240 - 2100 - 1745 -
1 1 0 9 - 1664 

Prijzen af te halen bij Fred Van Dyck, Struisvogel-
straat 8 te 2170 Merksem, tel 646 16 06, voor 15 
juni '91 

,,Niet van de rechte lijn afwijken" zei hij dikwijls 
En dat probeerden we dan ook Het was met altijd 
makkelijk, maar zo was hij nu eenmaal oprecht en 
rechtuit, wilskrachtig en vooruitziend, kntisch, 
maar vooral ook voor zichzelf, veeleisend 

Je kon er ook voor alles terecht, de vrienden 
beseffen amper wat ze hem allemaal vroegen — 
alsof hij tijd voor drie levens had — en nee zeggen, 
dat kon hij met 

Afdelingsvoorzitter, OCt^^W-voorzitter, gemeen
teraadslid, bestuursmandataris verantwoordelijk
heid opnemen was een normale zaak Dat kon ook 
met anders, want hij was en ademde Vlaamse 
Beweging' 

,,Eerst inzet, overtuiging en onbaatzuchtigheid 
tonen" zei hij, ,,dan pas aan jezelf denken Dat zijn 
de echte Vlaams-Nationalisten i" Daar kon hij hard 
in zijn, tenwijl hij zelf de mouwen opstroopte 
Daarom behoorde ,,kompromis" ook met echt tot 
zijn woordenschat Rechtlijnigheid daar hebben 
we van geleerd en met velen van genoten 

Zacht ook, met een filosofie die uit diepe levens
waarden kwam en dienstbaarheid vooropstelde 

Als je het echt met meer zag zitten, glinsterden zijn 
ogen, dan opende hij deuren naar strijd en nieuwe 
horizonten Zelf gaf hij het nooit op, enkele dagen 
terug, buste hij nog het afdelingsblad „iemand 
moet dit toch doen", zei hij zeker 

WIJ geven ook met op, dat is ons eerbetoon aan 
JOU 

Voor je familie, vnenden en gemeenschap gaan 
we de rechte weg die je toonde Zo zullen je ogen 
blijven gl'nsteren zoals van een Blauwvoet die de 
eeuwigheid invliegt 

Trots dat ik je vriend kon zijn, 

vaarwel Rene, 

Erik 

Onze dierbare vriend en kameraad René Jae-
ken werd zaterdag 9 maart naar zijn laatste 
rustplaats begeleid. 

De Volksunieafdeling Kontich-Waarloos be
toont hiermee haar diepste blijken van mede-
voelen bij het grote verlies dat de familie en al 
zijn dierbare vrienden zo diep treft. 

VU-MECHELEN 
EN HET 
TOEKOMSTPLAN 

De Politieke Raad van de VU-Mechelen hield een 
bezinmngsnamiddag als aanloop voor de verdere 
jaan/verking en de verkiezingen Als uitgangspunt 
werden een aantal teksten bestudeerd die opge
steld waren door medewerkers van het Dosfelinsti-
tuut en die toegelicht werden doi,r Peter De Smedt 
In de teksten werden de zes pijlers van het VU-
programma omstandig gedefinieerd Zij vormden 
de basis voor de diskussie die de mogelijkheden 
afwoog om enkele van de pijlers op plaatselijk vlak 
te vertalen naar de man in de straat, specifiek in 
Mechelen 

Drie pijlers werden geselekteerd Welzijn en 
welvaart, de leefbare toekomst en verdraagzaam
heid De pijlers werden vertaald naar konkrete 
Mechelse problemen Enkele voorbeelden van pro
blemen die dienen aangepakt de verkeerschaos 
en de toeristische sektor De Politieke Raad zal de 
beslissingen in een rapport bundelen en voorleg
gen aan de voltallige raad 

LOUIS NEEFS 
OP PLAAT 

Naar aanleiding van de ,,Herdenkingskoncerten 
Louis Neefs" hebben de Mechelse kulturele vereni
gingen Rodenbachkring en Uilenspiegel een nooit 
uitgegeven nummer van Louis Neefs op plaat 
uitgebracht 

Het nummertje ,,Toch ben je Oma" wordt mo
menteel frekwent gedraaid op de radio Gezien de 
grote vraag werden nog plaatjes bij geperst Ze zijn 
verkrijgbaar op volgende adressen Kredietbank, 
Grote Markt, Mechels Miniatuur Teater, Hanswijk
straat en Cafe Het Brughuis aan de Zennebrug in 
Leest De kostprijs bedraagt 200 fr 

De single is ook verkrijgbaar door storting van 
225 fr op het nummer 414-0360021-90 van de 
Rodenbachkring, Mechelen 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Drietalige pasafgestudeerde so
ciaal-assistente met kennis van tekstverwerking, 
zoekt passende betrekking in het Vlaamse land 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J 
Valkeniers, tel 02/56916 04 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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UIT DE REG O 

MAART 

15 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u.; Eerste 
kaarting. Ool< op 17/3 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
15 DEERLIJK: Om 19u. Disco Golden. Show^avond 
t.v.v. VTM-Levenslijn '91, met plaatselijk talent, 
o.a; Joost Grinnert, Stephen Ron, Pastel, Bianca 
Jones, Sotto, Wim Lenaerts, Rockwool, Roy Davis, 
Noel Clerckwf, Didier, Anouchka. Inkom: 2 levens
lijnstickers of 100 fr. Info: D. Demeurie 
(056/70.17.92) of J. Verbrugge (056/77.77.47). 
Org.: VU-DeerlIjk. 
15 KOKSIJDE: Avondfeest D'88, Restaurant West
land, Oostduinkerke, 20u. Toespraak volksverte
genwoordiger Jan Loones en optreden van De 
Snijersbank. 
15 ZWEVEGEM: Driedaagse tekstielkaarting in 
lokaal Sportwereld, Otegemstraat 158. 30 fr. inleg, 
gratis tombola, gratis brood met beleg. Vanaf 18u. 
Ook op 16/3 vanaf 17u. en 17/3 van 10 tot 13u. 
Org.: VU-Zwevegem — Vlaamse Klub Groot-Zwe-
vegem. 
15 OOSTENDE: Gespreksavond met Palmer Ruys-
schaert over „De Nederlandse Taal en Kuituur na 
1992". Om 20u. in het Trefcentrum, Aartshertog
straat 4. Kaarten: 60 fr., wk 50 fr. Org.: VU-
Oostende-Centrum. 
18 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.: voordracht 
over Luther, door G. Boterman. Org.: VWG-lze-
gem. 
19 IZEGEM: Plantijnzaal POS, 20u.: 7de sessie 
kursus Griekse kunst. Org.: VSVK. 
19 BLANKENBERGE: Koffietafel van VWG-Blan-
kenberge, met prijskamp ,,Troumadame". Inleg 
bolling 75 fr., koffietafel 85 fr. Om 14u. in de 
Reisduif, Kerkstraat 218. 
20 DUDZELE: Bezoek aan abdij. Org.: WVG-
Ertvelde, 091/44.59.23. 
20 OOSTDUINKERKE: Voordracht „Vlaamse vls-

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. leper werft aan: 

RUSTHUIS-
DIREKTEUR 

Voorwaarden: 

— diploma gegradueerde In de ver
pleegkunde (A1) en in. 5 jaar effektie-
ve praktijk als lid verplegend perso
neel 

— of diploma maatschappelijk assistent 
— of universitair diploma dat getuigt van 

een vorming dienstig voor de uitoefe
ning van de funktie; 

* minimum 24 jaar en maximum 45 jaar; 

* slagen In een aanwervingsexamen. 
Inllchtingenformuller, benoemingsvoor-
waarden en examenprogramma te ver
krijgen op telefonisch verzoek 
(057/20.48.31 - dhr. Vandemaele) of 
schriftelijke aanvraag bij het OCMW le
per. 

Kandidaturen uiterlijk op 17 april 1991, 
per aangetekend schrijven aan: 
Mevrouw de Voorzitter 
van het O.C.M.W. 
RIjselsestraat 38, 
8900 leper 
(poststempel geldt als bewijs) 

sers m Kongo". Org.: WVG-Oostduinkerke, 
058/51.42.42. 
20 BRUGGE: Bezoek aan de Sint-Andriesabdij 
Zevenkerken en aan Gallo Romeinse kelder. Org.: 
VWG-Ertvelde, tel. 091/53.80.69). 
20 DUDZELE: Bezoek aan abdij. Org.: VWG-
Ertvelde (091/53.80.69). 

20 OOSTDUINKERKE: Voordracht „Vlaamse vis
sers in Kongo". Org.: WVG-Oostduinkerke 
(058/51.42.42). 

21 ROESELARE: Om 20u. in 't Leeuwke, H. 
Verrieststraat 4: Louis De Lentdecker over ,,Pro
cessen uit de repressie en nu". Org.: Rodenbach-
kring-Roeselare. 

23 BRUGGE: Viering 1 jaar Vlaams Ontmoetings
centrum De Gulden Spoor. Verjaardagsmenu aan 
750 fr. p.p. Aanvang 18u.30. Vooraf inschrijven op 
rek. 470-0115191-76 van vzw Informativa. 
24 DIKSMUIDE: Opening tentoonstelling „Dichter 
bij Vlaanderen", over Rodenbach. In IJzertoren, 
om 11U.30. Gelegenheidstoespraak door Michiel 
De Bruyne „Denken met Rodenbach". De tentoon
stelling loopt tot 22/5. Open van 10 tot 12u.30 en 
van 14 tot 17u. Org.: Rodenbachfonds-FVK. 
26 IZEGEM: Plantijnzaal POB, om 20u.: 8ste 
sessie kursus Griekse kunst. Org.: VSVK. 
27 ROESELARE: Het maken van een lentebloem-
stukje. Om 20u. in de H. Ven-ieststrat 4. Meebren-
ge: schaaltje of potje. Bloemen verkrijgbaar. Prijs: 
op de avond zelf te bepalen. Org.: Vlanajo-West-
Flandria. 
27 OOSTDUINKERKE: Avond over astrologie. In 
de raadzaal v.h. oud-gemeentehuis te Oostduinker
ke. Om 20u. Inkom 80 fr. FW-leden/nlet-leden: 100 
fr. Org.: FW-Duneblomme. 
27 BRUGGE: voordracht met dia's over „De praal-
stoet van de Gouden Boom". Org.: VWG-Asse-
broek (050/35.54.30). 
30 DAMME: VU-bal in zaal 2001 te Damme (Male-
St.Kruis). 

RODENBACH IN 
DIKSMUIDE 

De Rodenbachtentoonstelling Dichter bij Vlaan
deren op touw gezet door het Rodenbachfonds 
(FVK) wordt officieel geopend op 24 maart 1991 om 
l lu.30 in de IJzertoren te Diksmuide. De gelegen
heidstoespraak Denken met Albrecht Rodenbach 
wordt gehouden door dr.jur. Michiel De Bruyne. De 
tentoonstelling is te Diksmuide te bezichtigen van 
24 maart tot 22 mei 1991 telkens van 10 tot 12u.30 
en van 14 tot 17u. 

Daarna trekt het Rodenbachfonds met het pro-
jekt ,,Dichter bij Vlaanderen" Vlaanderen rond: 
Lede (24/5-2/6), Oostende (5/7-15/7), Gent (19/7-
28/7), Lennik (5/8-30/8), Roeselare (3/9-16/9), 
Meerhout (20/9-22/9) en Turnhout (4/10-18/10). 

De programmatie voor 1992 wordt nog verder 
bekeken maar vast staat reeds dat het projekt wordt 
afgesloten in Leuven bij het begin van het akade-
misch jaar. 

Wie belangstelling heeft voor dit initiatief of een 
periode voor de tentoonstelling wil reserveren, kan 
steeds kontakt opnemen met het Nationaal Sekre-
tarlaat van het Rodenbachfonds, Gebr. Vandevel-
destraat 68 te 9000 Gent, 091/23.77.42. 

Het projekt „Dichter bij Vlaanderen" werd moge
lijk dankzij de steun van de Brouwerij Rodenbach 
en van de Marnix-ring Roeselare-Tielt De Blauw-
voet. 

Koenraad De Meulder 

ROMERO 
HERDENKING TE 
SINT-ANDRIES 
BRUGGE 

Brugge heeft altijd een speciale band gehad met 
Centraal-Amerika. De zogenaamde Brugse basis
groepen werden immers opgestart onder impuls 
van teruggekeerde priesters uit Latijns-Amerika. 
Deze bestaande solidariteit kreeg nog meer gestal
te met het bezoek van kardinaal Arnulfo Romero 
aan de basisgroepen. 

Groot was dan ook de verslagenheid toen op 25 
maart 1980 uit El Salvador de melding kwam dat 
Romero was vermoord. Enkele dagen later vond de 
eerste Romero-herdenking plaats. Nu, elf jaar later, 
is de Romero-herdenking aktueler dan ooit. Cen
traal-Amerika blijft een kruitvat. En de prangende 
vraag, hoe wij aan de kant van de verdrukten 
kunnen staan, blijft geldig. 

500 JAAR WEERSTAND 

Het tema van dit jaar behelst de „ontdekking van 
Latijns-Amerika". Althans zo benadert de rijke, 
westerse wereld het op triomfantelijke wijze. Vooral 
Spanje denkt hieruit munt te slaan. Uit PR-stand-
punt gezien doet het Iberisch schiereiland een 
gouden zaak. 1992 wordt het jaar van de Olimpi-
sche Spelen te Barcelona, de wereldtentoonstelling 
in Sevilla en de viering van „500 jaar ontdekking". 

Maar wat denkt Latijns-Amerika ervan? Heel het 
kontinent spreekt daar over „500 Jaar Weerstand" 
(resistencia). „De Romero-herdenking wil door 
middel van een waaier van aktiviteiten stem geven 
aan deze zienswijze van de Indianen en andere 
verdrukte groepen. In het kader daarvan werd 
bisschop Victor Corral uit Riobamba-Ecuador als 
gast uitgenodigd. Als opvolger van de legendari
sche Indianenbisschop L. Proano engageerde hij 
zich volop in de beweging van „500 jaar zelfontdek
king van Amerika", die diverse Indianen- en Cam-
pesino-organisaties groepeert. "We willen vermij
den dat er verdoezeld gesproken wordt over eeu
wen lijden, invasie, kolonisatie en neo-kolonisatie. 
Dit is van belang om beter te begrijpen wat er tot op 
vandaag nog gebeurt en om te ontdekken waar er 
kansen liggen om mee te werken aan een recht
vaardige vrede." 

PROGRAMMA 

Door middel van een ,,solidariteitsfoor" kunnen 
de aanwezigen de rijke kuituur van Latijns-Amerika 
ontdekken. Kinderspelen, muziek, diavoorstellin
gen, schilderijen uit El Salvador, allerhande doe-
aktiviteiten, werken met muziekinstrumenten enz. 
Er is ook een informatief luik. Bevrijdingsteologie in 
onze katechese? 1992 bekeken vanuit het stand
punt van de inheemse volkeren in Amerika. Bart 
Vonck, die deel uitmaakt van de Vlaamse delegatie 
die de verkiezingen bijwoonde op 10 maart, zal de 
aktuele toestand in El Salvador en Midden-Amerika 
schetsen. Jef van Gerwen en Johan Vanhoutte, 
twee geëngageerde Vlaamse Jezuïeten, getuigen 
over de impakt die de moord op de zes Jezuïeten in 
El Salvador heeft (had), 's Namiddags is er een 
stille optocht door Brugge en een viering in de 
katedraal, voorgegaan door bisschop Victor Corral. 

's Avonds is er de avant-première van een 
toneelstuk over bisschop Romero: „Het woord dat 
blijft". Een eenakter geschreven en geregisseerd 
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door Leo Janssens en vertolkt door Karel De 
Naeyer Zeer bijzonder is het dertig meter lange 
kunstwerk van de Nederlandse Jehanne van Woer 
kum dat voor het eerst in Vlaanderen wordt ten
toongesteld „Amerika verraden" Daann wordt op 
een aangrijpende manier de geschiedenis van 
Latijns-Amerika afgebeeld roof, moord en onder
drukking Het kunstwerk is een eerbewijs aan allen 
die hun leven gaven voor de vrijheid en gerechtig
heid 

's Avonds IS er een optreden van de Phil Gravey
ard Band, een Brugse reggaegroep 

Deze elfde Romero-dag gaat door in de gebou
wen van het Sint-Lodewijkskollege, Magdalena-
straat 30 te Sint-Andries Bnigge op zaterdag 23 
maart vanaf tien uur Een aanrader voor iedereen 
die Latijns-Amerika een warm hart toedraagt 

Kontaktadres Latijns-Amerika Komitee Brugge, 
Ter Lo 40 te 8310 Brugge Tel 050/35 51 99 

Peter Desmet 

VU EN DE 
ASSEBROEKSE 
MEERSEN 

De VU-Assebroek heeft voorstellen van beheer
sovereenkomsten voor het waardevol en unieke 
natuurgebied de Assebroekse Meersen Zij is er 
zich van bewust dat elke vorm van bescherming 
geld zal kosten De kostprijs mag echter geen 
beletsel zijn om een uniek gebied te laten verloren 
gaan 

Volgens het polderbestuur zouden de beheerso
vereenkomsten meer dan 3 miljoen per jaar kosten 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten van Assebroek 
stellen voor de financiering te laten geschieden 
door het oprichten van een regionaal Vlaams fonds 
ter bescherming van natuurgebieden en door het 
verlenen van belastingvoordelen aan de betrokken 
landbouwers en eigenaars Het fonds kan gespijsd 
worden door milieuheffingen, produktheffingen ek-
stra boeten bij veroordeling wegens milieudelikten 

Ook kan gedacht worden de reeds bestaande 
milieubelasting en de belasting op de vervuiling 
van de oppervlaktewaters een nuttiger bestemming 
te geven 

Een aankoop door de gemeente, provincie of de 
Vlaamse Gemeenschap kan een oplossing zijn om 
dit gebied te beschermen Men kan dan zelfs 
gebruik maken van het op stapel staande dekreet 
voor subsidies bij de aankoop van natuurgebieden 

De VU blijft open staan voor diskussie met 
iedereen om tot een definitieve regeling te komen 

DE MARATON VAN JOHAN SAUWENS 
IN DE WESTHOEK 

WIJ stellen U voor in exclusiviteit 

(^sfurotu^ 
BVBAStassen-Verlmden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer-, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel 041/611110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu s voor groepen 

•Furon eerste vermelding van Voeren in 966 

WESTHOEKMESTKUST - Op uitnodiging van 
volksvertegenwoordiger Jan Loones uit Oostduin-
kerke heeft gemeenschapsminister van Openbare 
Werken en Verkeer Johan Sauwens het voorbije 
weekeinde een uitgebreid werkbezoek aan de 
Westhoek/Westkust gebracht Wat volgens het oor
spronkelijk plan een werkontmoeting van een paar 
uurtjes zou worden is uiteindelijk uitgegroeid tot 
een ,,maraton"-bezoek aan met minder dan 13 
dorpen en steden in en om Veurne-Ambacht 

OP SLEEPTOUW 

Jan Loones uit het Westvlaamse Oostduinkerke 
aan de ene kant van het land, Johans Sauwens uit 
het Limburgse Haspengouw aan de andere kant 
van Vlaanderen afkomstig dus van twee geografi
sche uithoeken die het op socio-ekonomisch vlak 
allebei moeilijk hebben Maar een reden te meer 
opdat het tussen beiden zou klikken verre West
vlamingen en verre Limburgers begrijpen elkaar 

Met charme en zachte overredingskracht heeft 
Jan Loones minister Sauwens een avond en een 
hele dag lang op sleeptouw genomen langs zee en 
m het hinterland Achtereenvolgens kwamen De 
Haan, Koekelare, Gistel, Oostende, Veurne, De 
Panne, Koksijde-Oostduinkerke, Ramskapelle 
(Nieuwpoort), Lampernisse (Diksmuide), Alverin-
gem, Gijverinkhove, Adinkerke, Middelkerke aan 
de beurt De minister liet het zich allemaal welge
vallen Meer zelfs, op de diverse hoorzittingen en 
bij mededeling van beslissingen groeide ziender
ogen zijn bewondering en respekt voor het oude 
Veurne-Ambacht dat hij al deels kende van zijn 
vakanties aan de Westkust 

ZANDOPSPUITING DE HAAN 

De maraton startte vrijdagavond 8 maart in De 
Haan, waar minister Sauwens voor de Haanse 
bevolking de dringende en al aan de gang zijnde 
strand- en duinweringswerken toelichtte Met de 
voorjaarsstormen van '90 werd het strand aldaar 
door water en wind volledig van de kaart geveegd 
Tegen het zomerseizoen '90 beloofde en kreeg De 
Haan van minister Sauwens een nieuw, deels 
opgespoten, deels aangevoerd strand Om de vei
ligheid van de inwoners bij hoogtij en stormweer te 
verhogen en nog grotere kosten voor te toekomst te 
vermijden, zal een massale zandopspuiting voor de 
kust, in zee, nodig zijn Een nieuw procédé en 
werken die na het zomerseizoen zullen beginnen 

Om 21 u was de minister present op het Koeke-
laarse VU-ledenfeest 

Van Koekelare trok de stoet voor een blitzbezoek 
naar het afdelingsfeest in Gistel, en vervolgens 
naar het gala-bal van de Vnenden van Openbare 
Werken in het Casino-Kursaal te Oostende 

AUTOSNELWEGEN 

De nachtrust was kort maar ,,de volgende mor
gen" startte stipt om lOu op het stadhuis te Veurne 
het werkbezoek aan de Westhoek/Westkust Bur
gemeester Marchand schold de minister een kruis
draging in de Boeteprocessie kwijt, omdat „Minis
ters al genoeg kruisen dragen" Wel integendeel, 
hij kreeg als dank voor zijn Westhoek-aandacht een 
overvloedige mand streek-zoetigheden 

Na Veurne haastte de kolonne zich voor een 
eerste hoorzitting naar De Panne Het werd een 
ernstig moment toen de minister het zuidelijk tracé 
(aan de rand van De Moeren) in plaats van noorde
lijk (aan de rand van de Cabourgduinen) voor de 

A18-snelweg bekendmaakte ,,Hoe dan ook zal de 
verdere aanleg van de Al 8 de streek op landschap
pelijk vlak pijn doen", zei Sauwens Maar ander
zijds beloofde hij eens te meer het historische 
Groot Moerhof (op de grens en naast de Al 8 
gelegen) te zullen onteigenen en te bewaren om er 
een snelweg-dienstenzone uit te bouwen 

Nog veel verdergaand en even milieubehoudend 
was de toch wel verrassende uitspraak van Johan 
Sauwens om het tracé van de Al 9 leper-Veurne 
van het gewestplan te laten schrappen „Een 
snelweg door de IJzervlakte, de groene vluchtheu-
vel van Vlaanderen en één van onze laatst reste
rende aaneengesloten open ruimten, zou een aan
slag zijn op dit land en volk", aldus zijn argumenta
tie De minister venwees de Franse Westkusttoeris
ten, die op zomerzondagen de N8 leper-Veurne 
overbevolken, meteen naar hun eigen parallelle 
snelweg Rijsel-Duinkerke en naar de Al 8 Duinker-
ke-Westkust 

Jan Loones vond dat een gelukkige en duidelijke 
uitspraak, te meer nu eindelijk eens werk kan 
gemaakt worden van echte aanpassingen (met tot 
expresweg I) van de N8 

LEEFBAARHEID 

In Oostduinkerke (Koksijde) en Ramskapelle 
(Nieuwpoort) bleek de bekommernis van minister 
Johan Sauwens voor veilig verkeer en dorpskernen 
op mensenmaat Sauwens en Loones haalden bij 
het schepenkollege hun slag thuis om de herinrich
ting van de gevaarlijke Houtsaegerlaan te Koksijde 
aan te pakken via de aanbevolen stuurgroep
procedure De ter plaatse manifesterende buurtbe
woners (zwarte vlaggen en petitie) zullen alvast 
inspraak krijgen zodat rekening met de grieven kan 
gehouden worden 

In Ramskapelle opende de minister in aanwezig
heid van talrijke prominenten de nieuwe doortocht 
Ramskapelle, een schoolvoorbeeld van leefbaar
heid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van een 
vernieuwd dorp Ramskapelle geldt als één van de 
modelprojekten van Sauwens' beleid Hij kondigde 
bovendien aan om soortgelijke werken in de toe
komst uit te bouwen tot één van de pijlers van zijn 
bestuursvisie 

Op weg naar Alveringem ward te Lampernisse te 
velde halt gehouden op de plaats waar de A19 
eventueel het land zou verminken De minister en 
Jan Loones hadden er een ontmoeting met verte
genwoordigers van het Komitee Leefbare West
hoek en van de Boerenbond, allebei tegen de Al 9 
gekant Ze mogen op beide oren slapen zolang 
Sauwens zal klauwen, komt de A19 er met 

STEIGER VOOR FORTEM 

Vandaar naar Fortem (Alveringem), daar bracht 
het ministerieel gezelschap een kort bezoek aan de 
Brouwerij-Mouterij De Snoek, een onaangeroerd 
industrieel-archeologische plaats die momenteel 
tot museum wordt uitgebouwd Dat gebeurt door de 
Werkgroep Industriële Archeologie Westhoek 
(WIAW), waarvan kabinetsmedewerker Frank Be-
cuwe voorzitter en stuwende kracht is Later op de 
dag verklaarde hoofding -dir Herman Verslype van 
de Dienst der Kust dat er nabij Fortem op de 
Lovaart vermoedelijk ook aanlegsteigers zllen ko
men Aldus zullen de vele pleziervaarders naar Lo 
in Fortem kunnen aanleggen om in het Brouwerij
museum een kijkje te nemen 

Vervolgens een tot de nok gevulde zaal m het 
Alveringemse gemeentehuis Wiickhuize voor de 
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VIJFTIENDE 

PEENETOCHT 

Volksvertegenwoordiger Jan Loones, minister Jo l ian Sauwens en arr. VU-voorzitter 
Pierre Noif, lu isteren te veide (Lampernisse) aandaci i t ig naar de bei tommernis van iiet 
Komitee Leefbare Westi ioelc, o m de A l 9 van fiet gewestp lan te sc i i rappen. 

tweede hoorzitting met burgemeester Valere Qua-
ghebeur als gastheer. Hier kwamen vooral het 
landelijk streekvervoer, de (toeristische) fietspaden 
en de pleziervaart aan bod. 

EEN VLAAMSE PRIMEUR 

Johan Sauwens kondigde er voor de Westhoek 
een Vlaamse primeur aan: vermoedelijk vanaf 
oktober, — ook dankzij de niet aflatende druk van 
de werkgroep Trekhaak 73 —, rijdt er in de West
hoek een ,,bus op aanvraag" of een ,,belbus" 
tussen Diksmuide en Veurne, en tussen Roesbrug
ge en Veurne. Een belbus rijdt in de daluren, heeft 
wel een vast begin- en eindpunt, maar daartussen 
is de reisweg variabel, of afhankelijk van de reizi
gers-aanvragen die op een gratis telefoonnummer 
door de centrale dispatcher gekoördineerd worden. 
Belangrijk is ook dat de belbus geenszins de 
bestaande lijnen vervangt. Voor de Westhoek, waar 
openbaar vervoer schraal is, alvast positief nieuws. 

Aan de dossiers voor fietspaden op de oevers 
van Lovaart en IJzer zal verder moeten gewerkt 
worden. Momenteel wordt enkel een klein stukje 
fietspad langs de Lovaart tussen Veurne en Steen-
kerke gerealiseerd. Het gedeelte van Steenkerke 
tot Lo zou 45 miljoen kosten. Het stuk van Fintele 
tot Roesbrugge 184 miljoen. Dat laatste is volgens 
ing. Verslype niet haalbaar, maar hij gelooft wel in 
een wandelpad aldaar. 

BOUWEN AAN VUANDEREN 

Tot zo ver slechts een kleine greep uit het nuttige 
werkbezoek waarin evenwel nog veel meer zaken 
behandeld werden: strandduinen en Leopold II-
laan te Oostduinkerke, jachthaven Nieuwpoort, 
afvalwaters Alveringem, de Hooipiete Fintele, door
tocht Beveren, enz. 

Minister Sauwens, volksvertegenwoordiger Jan 
Loones en Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke vereerden dan achtereenvolgens de VU-
ledenfeesten te Gijverinkhove en te Adinkerke, 
alsook het Bal van de Burgemeesters Verlinde en 

Desseyn te Middeikerke met hun aanwezigheid. 

In diverse toespraken beklemtoonde Jan Loones 
zijn overtuiging: „De moderne nationalisten blijven 
niet stilstaan bij een verkrampte en wantrouwende 
houding a ia Grammens, wel streven zij naar 
konkrete verwezenlijkingen en bouwen zij bewust 
naar het zelfstandige Vlaanderen van morgen." 

Het besluit van onze bijdrage staat vast: het 
werkbezoek van minister Johan Sauwens is een 
mijlpaal voor de Westhoek in het algemeen, en voor 
de VU van OVD in het bijzonder. Dit werkbezoek is 
tegelijk het bewijs dat volksvertegenwoordiger Jan 
Loones en zijn entoesiaste ploeg medewerkers, na 
amper twee jaar parlementair mandaat, zich on
voorwaardelijk en zelfs over partijgrenzen heen 
voor land en volk van de Westhoek inzetten. (JHV) 

ADVERTENTIE 

Op zaterdag 27 april 1991 heeft de vijftiende 
Zwijgende voettocht door het slagveld van de 
Peene plaats. Het riviertje de Peene vloeit door de 
vlakte bij Kassei. Stad, die driemaal een belangrijke 
rol speelde in de geschiedenis van Vlaanderen. 

Op 20 februari 1071 versteeg Robrecht de Fries 
er de Franse koning Filips I en werd aldus graaf van 
Vlaanderen. Wanneer Robrecht in 1093 overleed, 
werd hij begraven in de stiftskerk van het door hem 
gestichte St.Pieterskapitel te Kassei. 

In de tweede slag bij Kassei (23 augustus 1328) 
moesten Zannekin en de Kerels van Vlaanderen 
het onderspit delven tegen de overmachtige Franse 
troepenmacht onder leiding van Filips VI van Va-
lois. Zannekin vond hierbij de dood. 

Een derde maal kwam het tot een bloedig treffen 
in de vlakte bij Kassei (11 april 1677) tussen het 
Franse leger onder leiding van Filips van Orleans, 
broer van de Zonnekoning Lodewi)k XIV en de 
legers van de Nederlanders en Spanjaarden aan
gevoerd door Willem III van Oranje-Nassau, achter
kleinzoon van de grote Willem de Zwijger. De 
Fransen behaalden de overwinning, die bekrach
tigd werd door de Vrede van Nijmegen tussen 
Frankrijk en de Verenigde Provinciën (10 augustus 
1678). Hiermee vielen Belle, Kassei, Sint-Omaars, 
Ariën, Kamerijk, Bouchain, Condé, Valencijn, Mau-
beuge, Bavai en de rest van Frans Henegouwen 
aan Frankrijk toe en ,,verloor" Vlaanderen de 
mooie streek. 

De deelnemers aan de Zwijgende Voettocht van 
dit jaar komen samen aan de kerk van Zuidpeene 
om 14U.30. De tocht gaat over een afstand van 
ongeveer 8 km door de Peenevlakte. Mogelijkheid 
tot een bezoek aan Kassei voor of na de tocht. 

Nadere inlichtingen: Raf Seys, Ringlaan 1, 8680 
Koekelare, tel. 051/58.94.70. 

(m.pr.) 

O.C.M.W. leper werft aan: 

ALGEMEEN DIREKTEUR 
VOOR HET O.L.V.-ZIEKENHUIS 

Voorwaarden: 

— universitair diploma dat toegang verleent tot het niveau 1 van de Rijksbesturen en 
getuigt van een vorming die dienstig is voor de uitoefening van de funktie; 
— minimum 24 jaar en maximum 45 jaar; 
— slagen in een aanwervingsexamen. 

Weddeschaal: 1.93 (251-500 bedden) 

Inlichtingsformuller, benoemingsvoorwaarden en examenprogramma kunnen verkre
gen worden op telefonisch verzoek (057/20.48.31 — dhr. Vandemaele) of schriftelijke 
aanvraag bij het OCMW leper. 

Kandidaturen uiterlijk op 26 maart 1991, per aangetekend schrijven aan-
Mevrouw de Voorzitter van het O.C.t^.W. 
Rijselsestraat 38, 8900 leper, 
(poststempel geldt als bewijs) 
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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. 

ALLES MET MATE 
Het hoofdartikel in WIJ (8 maart j I) trekt 

nogal onbehouwen van leer tegen de parlem-
taners die te weinig tijd zouden vrijmaken om 
zich bij te scholen Ik ben het daar gedeelte
lijk eens mee Natuurlijk achten verkozenen 
het nodig zich te „laten zien", met alleen bij 
de eigen mensen maar ook m andere krin
gen Ik denk hier vooral aan populaire bezig
heden, sportwedstrijden en dergelijke 

Natuurlijk vind ik ook dat de kulturele 
wereld met mag verwaarloosd worden, maar 
wordt deze met al te zeer bevolkt door 
buitenissige individuen, die net zoals politici 
zichzelf als het middenpunt van de belang
stelling z ien ' 

Maar de kwaal reikt verder en wel tot op 
het vlak van de gezondheid Verkozenen 
houden er vaak een onmenselijk en onge
zond leven op na, dat doen ze zichzelf aan 
Het bewuste hoofdartikel had mij meer kun
nen overtuigen door harde feiten te citeren 
Zo zou ik wel eens willen weten hoeveel van 
die overbezige Wetstraatbijen hun gezond
heid schade berokkenen en met hart- en 
andere kwalen door het leven gaan En dat 
allemaal voor een stem meer of minder Wie 
IS daarmee gediend' Hun partij met, hun 
familie met, zij ook met 

Het klinkt ouderwets, maar een gezonde 
levensstijl met matig eten en drinken, ge
noeg lichaamsbeweging, voldoende rusten 
en met roken is ook voor een parlementslid 
nodig En wat meer studeren op de dossiers 
en wat minder uit de nek kletsen 

L.P., Hofstade 

MEEDOEN! 
Na de geslaagde betoging verleden jaar, 

organiseert het Aktiekomitee Vlaanderen 
(een overkoepeling van 50 kulturele, sociale 

en strijdveremgingen) een tweede Vlaamse 
betoging in Brussel 

Deze betoging gaat door op zondag 28 
apnl, samenkomst om lOu in de Jacqmain-
laan 

Het motto van deze Vlaamse betoging is 
,,Taalgrens = staatsgrens, ook in Brabant" 

Op zondag 28 apnl mag er geen enkele 
VU-afdeling met aKraardiging op deze beto
ging m Brussel ontbreken 

Swa Cauwenbergh, Londerzeel 

VERNEDERING 
in WIJ van 8 maart '91 werd uitvoeng en 

met recht bericht over de onderdrukking en 
verzet van 15 volkeren m Europa 

Er werd evenwel in alle talen gezwegen 
over de TAK-blokkade van zaterdag 2 maart 
Jl 

Het IS een vast gegeven dat TV en andere 
pers deze akties met melden wat het hele 
opzet ondermijnt, en waarvan de objektieve 
informatie door WIJ zeer dikwijls m vraag 
werd gesteld 

Indien een paar gekende figuren hier wel 
aanwezig waren geweest, was dat deze aktie 
ten goede gekomen, alhoewel ter plaatse 
van de ordediensten begrip werd opgebracht 
voor onze aktie 

Eens te Brussel, onze hoofdstad, achter 
het Parlement, vielen we in handen van een 
paar franstalige rijkswachters die het nodig 
vonden , centre Ie mur et vider les poches" 
te bevelen 

Allemaal met zo erg als m verre landen, of 
IS vernedenng ook geen vorm van mishande
l ing ' 

P. Baickmans, Berg 

DE DERDE FAZE... 
Op het Vlaams-nationaal Zangfeest werd 

door ANZ-voorzitter Celis een duidelijke taal 
gesproken aan het adres van de politici 

ADVERTENTIE 

Tel. 011/76.07.76 
FABRICATIE VAN 
ECHTE DONSDEKENS 
Gans 65 % dons of gans 90 % dons 
Eend 65 % dons of eend 15 % dons 
140/200 - 200/200 - 240/200 -
240/220 
OOK MATRASSEN & UTTENBODEMS 

Niets maar ook mets belet W l\/lartens en 
deze regering — nu het ekskuus met de 
Golfoorlog voorbij is — om de derde faze aan 
te pakken De afschaffing van het dubbel 
mandaat, de mogelijkheid om de eigen regio
nale regenng te verkiazen, de restbevoegd
heden zijn hierbij priontair 

In het raam van het regeerakkoord en de 
koningsvienng moet de schande van de laffe 
repressie eens en voorgoed aangepakt wor
den Het ,,Elkaar om-armen" (vastentema 
1991) heeft ook te maken met verzoening en 
amnestie 

Wordt dit alles met kordaat aangepakt dan 
blijft er een splijtzwam boven dit land han
gen 

Vlaamse poltici, het Vlaanderen eerst, 
gaat voor op partijpolitiek en verzuiling 
Vlaanderen is de chantage van Deprez en 
Spitaels grondig beu Met welke centen gaan 
ZIJ de beloften aan de Waalse leerkrachten 
betalen' Alles op basis van eksakte onver
valste cijfrs' Dan pas kan er aan het ,,kijk- en 
luistergeld" gedacht worden De splitsing 
van de sociale zekerheid zal ook nog volgen i 

Vlamingen ,,weest waakzaam"' 
W. Roeiers, Neeroeteren 

HULDIGEN (3) 
Het ANZ heeft blijkbaar moeilijkheden om 

de juiste eregasten te vinden voor het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest Misschien kan 
het volgend jaar de Berlaarse priester-peda
goog Ludo Dockx uitnodigen Hij was tot voor 
enige jaren de stuwende kracht achter de 
Baskenavonden in Antwerpen en Bras-
schaat Gedurende jaren heeft hij belange
loos al zijn krachten en middelen gebruikt 
opdat de kinderen in Frans-Baskenland on
derwijs in eigen taal (Baskisch) zouden kun
nen volgen Door dit werk bezorgde hij de 
Vlamingen een erg goede naam bij de Frans-
Basken 

En nog iets, Ludo Dockx is een Vlaams-
nationalist, Van Sina een opportunist 

J. De Smet, Kessel-Lo 

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERPLICHTING 
I V M 
D DONSDEKENS 
D MATRASSEN 
a LATTENBODEMS 

NAAM 

STRAAT NR 

PLAATS 

TEL 

> ^ 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34 30.82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfeervol treinmeubllair - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014 -54 .40 .07 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

goa,^}uu>t:ni dT^v-^ft^^fem^oem 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

T E H U I S ALLER V L A M I N G E N 

Drank- en spi jshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St . -Kwin tensberg 48 - 9000 Gent 

Tel. 091/25.16.56 

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 

^ Cafir 7 ^ ffaM 

klMiUrStnult 5 M90 hm 

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^ÉËÊMg 
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 

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, ó, la carte en 8 menus van 695 fr lot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



KONCEPT 
DAT ALLES 

KWALITEIT ; _^_ 
Vervaardigd in de duurzaamste "'mafenaïen: vol-
l<ur^ststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-reflek 

-in de hoogte verstelbi 
bt ie is er een ideal' 

Verzonken kabel
bovenbladen die 

Voor elke werksitu-

FLEXIBILITEIT « i ^ r 
Met één enkel onderste! en een beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ëgnvoud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BULJ kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

MECHELEN IndustriezöfWWeftÜfèf'ff tel, (015) 21 10 00 
Toonzalen open van 8,30 u tot 17,30 u. Ook op zaterdac 

, BRUSSEL f \ / l o n t o v e r s t r a a t ^ ^ ^ ^ ) 512 99 18; 
Toonzalen open van 8 , 3 0 ^ ^ ^ ^ ^ " 


