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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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 Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

•%, 

nvde winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ . / B 9200 schoonaarde 

""̂  dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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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 
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TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE -

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1780 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
scfiilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



ERGERLIJKE TRAAGHEID 

D
E parlementsfrakties van VU Vlaamse Vrije Demo
krater) hebben zich deze week biezonder aktief 
opgesteld, 't Meest in het nieuws was de protest-
aktie op de internationale konferentie over oorlogs
voering na het Golfkonflikt. Dit trefpunt illustreerde 
nog maar eens dat België voor de internationale 
wapenhandel een aantrekkelijke draaischijf blijft. 
De VU-voorstellen dienaangaande die verleden 
week aan de pers werden meegedeeld en deze 
week in ons weekblad aan bod komen zijn dus net 
op tijd. 

Maar ook het andere studiewerk wordt niet venwaarloosd. 
Dinsdag pakten onze mandatarissen met een dossier uit 
omtrent de klinische biologie en donderdag werden de 
krijtlijnen uitgezet waarbinnen stappen naar federalizering 
van de Sociale Zekerheid mogelijk zijn. 

Ondertussen draait de molen van de verdere staatshervor
ming. Verder in ons weekblad wordt een stand van zaken 
gemaakt. 

De kern van het dossier klinische biologie is bekend: 
jaarlijks stroomt er een enorme financiële transfert van 
Vlaanderen naar Wallonië die voor een onevenwichtige 
kommunautaire verdeling van het bud
get zorgt. 

Die wanverhouding heeft alles te 
maken met een verschillende manier 
van het voorschrijfgedrag in de medi
sche wereld die aan weerszijden van 
de taalgrens wordt beoefend. Om het 
brutaal te zeggen: Vlaanderen betaalt 
de Waalse gezondsheidszorg mee. Dit 
heeft niets meer met solidarteit tussen 
gemeenschappen, zieken of niet-zie-
ken te maken, maar met oplichterij. 

Reeds jaren wordt deze scheve toe
stand door de VU aangeklaagd, het 
was Jan Caudron die in 1987 de toen
malige minister van Sociale Zaken uit
leg vroeg naar de Waals-Brusselse overkonsumptie in de 
klinische biologie. Ons kamerlid bekloeg zich toen over het 
gebrek aan statistieken per provincie en per gewest over dit 
gebruik. Uit het antwoord van de minister bleek inderdaad dat 
de uitgaven in Wallonië 10 % hoger lagen dan in Vlaanderen. 
De minister kondigde toen maatregelen af ,,om de uitgaven 
voor medische beeldvorming binnen de perken te houden". 
Mooi gezegd, maar zo had men dat in het zuiden van het land 
niet begrepen. 

Met de komst op Sociale Zaken van de Waalse minister 
Busquin werd de kommunautaire scheeftrekking in 1989 
gebetonneerd door de invoering van de zgn. historische 
forfaits. Historisch omdat van dan af voor elk ziekenhuis een 
enveloppe gevuld werd op basis van het verbruik in het 
verleden. Ziekenhuizen die in het verleden zuinig met presta
ties in de klinische biologie hadden omgesprongen werden 
aldus gestraft met een lager budget. Uit de cijfers spreekt 
duidelijk dat deze historische forfaits voor de Waalse en de 
Brusselse ziekenhuizen veel hoger liggen dan voor de 
Vlaamse. Zo kreeg de bestaande wanverhouding een wettelij
ke grond. 

Omdat dit niet kan bleven Caudron en zijn kollega's Walter 
Peeters en Jef Valkeniers van de Senaat op de nagel 

hameren en werd in de ministerraad van eind 1989 afgespro
ken dat de verdeling van het budget klinische biologie in 
overeenstemming moest gebracht worden met alle faktoren 
die op een objektieve wijze de konsumptie bepalen. Omdat 
deze wijziging niet van vandaag op morgen kan werd beoogd 
de heroriëntering van het budget geleidelijk te verwezenlij
ken. Evenwel met de bedoeling deze te realizeren tegen de 
begroting van 1992. Er werden stappen gezet, maar niet 
drastisch genoeg. En daar gaat het nu over. 

In de strijd voor het opruimen van deze ongelijkheden blijft 
de VU alleen staan, dat geeft aan de minister van Sociale 
Zaken herhaaldelijk de kans om te stellen dat er binnen de 
federale regering slechts één partner dit kommunautair 
onevenwicht blijft aanklagen. De minister kan zijn traagheid 
bovendien verschonen door het dubbelspel van de grote en 
machtige drukkingsgroepen in de medische sektor. En de 
VU-woordvoerders hebben man en paard genoemd: het 
Vlaams Verbond van Verzorgingsinstellingen, de kristelijke 
en socialistische ziekenfondsen, de uniefs van Leuven en 
Brussel. 

Senator Valkeniers maakte hen het verwijt dat zij met 
gespleten tongen spreken. Inderdaad, wanneer zij aanvanke

lijk minister Busquin van traagheid be
schuldigden zijn het nu de adviseurs 
van deze machtige groepen die minis
ter Busquin in zijn beperkte aanpassin
gen hebben gevolgd. 

Het is nogal wiedes dat de minister 
nauwelijks tegenstand ondervindt in dit 
dossier. De genoemde instellingen zit
ten diep verankerd in de traditionele 
politieke partijen en hebben er een wit 
voetje. Minister Busquin mag dus ge
rust zijn: hij zal voorlopig alleen de VU 
op zijn weg vinden. De zuilgebonden 
partijen zouden wat gek zijn dit dossier 
hard te spelen en in het eigen vlees te 
snijden, de achterban zou dit boven

dien niet nemen! Het gekonkelfoes en de belangenvermen
ging van Poupehan is daar het zoveelste bewijs van. 

Het is pijnlijk te moeten vaststellen, maar door een konse-
kwente houding van de andere Vlaamse partijen had dit 
dossier reeds van de baan geweest, nu gaat de diefstal 
gewoon verder. 

En toch zijn wij er van overtuigd dat dit spel niet lang meer 
kan duren. Een hele of gedeeltelijke splitsing van de Sociale 
Zekerheid kan niet uitblijven, bovendien staat de VU in haar 
streven niet alleen. Niet langer dan deze week kon de pers 
putten uit de gegevens van het pas verschenen boek Sociale 
zekerheid en Federalisme waaruit blijkt dat Vlaanderen 
minstens 100 miljard per jaar rijker zou zijn eens de SZ zou 
gefederalizeerd zijn. En dan willen wij graag rekening houden 
met het federale regels van één nationaal stelsel met gelijke 
toespassing en met soldartiteit. 

Maar wat zou Vlaanderen niet al meer kunnen doen met 
wat het nu derft? 

Neen, wij staan niet alleen in ons streven. Ook in dit dossier 
zullen de schaduwen ons volgen, net zoals het met de andere 
hervormingen is gebeurd. 

Maurits Van Liedekerke 
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7 Ibrahim Rugova, de charis

matische voorzitter van de 
Demokratische Liga van Ko-
sova, was verleden week in 

Brussel. Een gesprek. 

M g^ Minister van Sociale Za-
I I I ken Busquin doet volgens 
I ^J senator Valkeniers en ka

merlid Caudron nog on
voldoende om de scheeftrekking in 
de klinische biologie ten nadele van 
Vlaanderen recht te trekken. 

11 

13 

De derde faze van de 
staatshervorming in twee 
fazen? Een stand van za
ken. 

Zal het wetsontwerp op 
de wapenhandel nu ein
delijk deze handel in de 
dood aan banden leg

gen' 

^ • • Volksunieparlementsle-
T p ^ den en -jongeren ver-

I ^ ^ stoorden een internatio
nale wapenkonferentie in 

een Brussels hotel. 

16 
De Belgische wapenek-
sport naar de Derde we
reld: het bloed van de 
driekleur. 

M ^m Vertonen migranten een 
I g relatief krimineler gedrag 
I I dan Belgen? Volgens 

sommigen vind je daar 
elke dag bevestiging van in een 
krant, anderen zijn veel voorzichti
ger. 

f\ ^ Kanada's, bolle akkers en 
J I rapen. Anton Van Wilde-

^ ^ I rode en Paul Snoek. De 
Boelwerf en de kerncen

trales, Antoine Denert en Oktaaf 
Meyntjens. Met Lieven Dehand-
schutter toeren we door het Waas
land. 

25 
Het Waasland kent een 
rijke voetbaltraditie met 
klubs als SK Sint-Niklaas, 
SK Beveren en SC Loke-

ren. 

0^ f^ Op 28 maart was het 45 
J \M jaar geleden dat Theo 

^ ^ ^ J Brouns op het militair do
mein tussen Hasselt en 

Diepenbeek terechtgesteld werd. 

^ f^ De katolieke jeugdbewe-
i« I I ging blijkt niet meer zo 

^ ^ ^J katoliek te zijn. Een on
derzoeksrapport van Luk 

Bral brengt ook nog andere onthut
sende vaststellingen aan het licht. 

f^ m De Belgische „topklubs" 
J / l blijken na het debakle in 

^ ^ " Y ^® Europabekers voetbal 
op internationaal nivo 

maar meelopertjes te zijn. 

(omslagfoto R. Szommer/Belga) 
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DOORDEWEEKS 

PENSIOENEN... 
De federalizering van de sociale zekerheid 

is een VU-programmapunt dat met rasse 
schreden veld wint. Een recente studie 
bracht deze week nog aan het licht dat een 
federalizering van het werknemersstelsel 
van de SZ Vlaanderen minstens 100 miljard 
per jaar zou opleveren. Al gebiedt de eerlijk
heid daar aan toe te voegen dat volgens de 
studie verschillen tussen Vlaanderen en Wal
lonië niet alleen te maken hebben met Waal
se misbruiken, maar ook in belangrijke mate 
met demografische verschillen, verschillen 
in welstand en levensduur. De levensver
wachting van een gemiddelde Waal zou drie 
jaar minder bedragen dan die van de gemid
delde Vlaming. 

Bij de totstandkoming van het regeerak
koord in '88 was de federalizering van de SZ 
nog onbespreekbaar. De overheveling van 
het onderwijs naar de deelgebieden en de 
autonomie van de deelgebieden over hun 
personeel kwam wel tot stand, maar telkens 
met de uitdrukkelijke uitzondering van de 
pensioenen. Vandaag de dag bepaalt en 
betaalt de federale overheid de pensioenen 
van alle rijksambtenaren én van alle perso
neelsleden van de deelgebieden. 

De minister van Pensioenen raakt nu in de 
problemen. Immers, de deelgebieden gaven 
opslag aan hun ambtenaren, zodat de pen
sioenen - voor rekening van de federale 
overheid - stijgen. Hij stelt daarom voor dat 
alle eksekutieven pensioensbijdragen voor 
hun personeel betalen. Elke overheid zou 
bijdragen in de globale pensioenslast van 
alle ambtenaren, in verhouding tot hun eigen 
loonlast. 

In een persmededeling verzette VU-voor-
zitter Gabriels zich tegen deze gang van 
zaken. Het is voor de VU ondenkbaar dat 
men de deelgebieden zou laten bijdragen in 
de pensioensuitgaven, zonder hen daartoe 
de nodige middelen te verschaffen en zonder 
hen het recht te geven mee te kunnen 
beslissen over deze pensioenslast. 

...OPENBARE 
SEKTOR 

Het voorstel van de minister van Pensioe
nen vereist dus een aanpassing van de 
bijzondere financieringswet, waarin alle af
spraken tussen Vlamingen en Walen met 
een bijzondere meerderheid werden vastge
legd. Dergelijke aanpassing is volgens Ga
briels zo belangrijk dat ze enkel in het kader 
van de besprekingen van de derde faze kan 
plaatsvinden. 

Zolang de pensioenen echter federaal zijn, 
propageert de VU een gemeenschappelijk 
pensioenstelsel: de federale overheid regelt 
dan de ,,federale pensioenen" waarop de 
ambtenaren van elke overheid volgens hun 
hiërarchie en anciënniteit kunnen aanspraak 
maken ongeacht hun werkelijke wedde. In
dien een overheid een ekstra inspanning wil 

VU-parlementsleden Kuijpers, Maes en Vandenmeulebroucke en enkele VU-
jongeren verstoorden maandag jl. een internationale wapenkonferentie in het 
Brusselse Sheraton-hotel (zie ook biz. 13-16). (foto R. De Moor) 

leveren voor haar ambtenaren, kan ze dit 
doen op eigen initiatief, bvb. door weddever-
hogingen, aanvullende pensioensverzeke
ringen, enz. Op deze wijze kan elke overheid 
haar verantwoordelijkheid nemen t.o.v. haar 
eigen ambtenaren, en kan de federale over
heid de pensioensuitgaven onder kontrole 
houden. 

SABENA 
Sabena-baas Pierre Godfroid heeft niet 

zijn volledige zin gekregen. De regering is 
bereid een kruis te maken over de 16,2 
miljard schuldvorderingen die de overheid 
ten opzichte van Sabena had. De regering 
wil ook een deelneming in het kapitaal van 
Sabena onderschrijven ten belope van 10 
miljard frank. Daarvan is al 9 miljard nodig 
om het sociaal luik van Godfroid's herstruk-
tureringsplan te bekostigen. 

Eventueel wil de overheid nog eens 9 
miljard ophoesten, maar dan op voorwaarde 
dat er een akkoord gesloten wordt met een 
industriële partner. In de Tijd (26/3) om
schreef Stefaan Huysentruyt de regeringsbe
slissing plastisch als volgt: de regering be
zorgt de bruid-in-spe haar maagdelijkheid 
terug, maar wil pas met een bruidschat over 
de brug komen als er een bruidegom komt 
opdagen. 

Met Huysentruyt kan men zich vervolgens 
de vraag stellen of de bruidschat wel nodig 
was, en of de reddingsoperatie niet beter een 
of andere vorm van begeleid faillissement 
had kunnen aannemen. Zeker nu blijkt dat 

Sabena wel een nieuw kleedje gepast krijgt, 
maar dat het in wezen dezelfde vrouw blijft, 
moet betwijfeld worden of de redding zal 
lukken. De mensen die verantwoordelijk wa
ren voor het wanbeheer (ook op taalvlak) 
blijven immers in funktie. 

De bankroet-optie zou beduidend minder 
kosten, aldus de Financieel Ekonomische, 
maar was om politieke en sociale redenen bij 
voorbaat uitgesloten. De krant berekende 
dat de redding van de nationale luchtvaart
maatschappij in totaal 16.000 frank per Bel
gisch gezin zal kosten. Hoeveel gezinnen 
hebben zich nog nooit een vliegtuigreis kun
nen permitteren? 

USSR NAAR 
KONFRONTATIE 

In de Sovjet-Unie stijgt de konfrontatie 
tussen president Gorbatsjov en de president 
van de Russische federatie, Jeltsin, naar een 
hoogtepunt. Gisteren donderdag vond een 
debat plaats in het Russisch parlement over 
een motie van wantrouwen tegen Jeltsin. Zijn 
aanhangers lapten het demonstratieverbod 
intussen feestelijk aan hun laars. 

In Siberië en de Oekraïne stoorden de 
mijnwerkers zich intussen niet aan de op
schorting van de mijnstaking die door het 
Sovjetparlement was bevolen. Het ekono-
misch bankroete land geraakt door de sta
king nog dieper in het slop. De mijnwerkers 
eisen het ontslag van Gorbatsjov. 
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CVP-POPPEL 
POPELT NIET 

w f c i ^ ^ 

Overal in het Vlaamse land slaan mensen 
de handen in elkaar om in hun eigen dorp of 
streek te werken aan de verkeersveiligheid. 
Zo ook in het Kempense Poppel, waar de 
lokale KWB mee aan de kar trekt. Men 
droomt er van een echt fietspad naast de 
gewestweg en een herinrichting van de hele 
dorpskern. Om wat druk op de ketel te zetten 
schreven de aktievoerders alle CVP-kamer-
leden en -senatoren van de regio aan. 

Het vervolg van het verhaal is een citaat uit 
het KWB-blad Raak van april '91: „Jammer 
genoeg kwam hier weinig reaktie op tot we 
VU-senator Geeraerts aanspraken. Vanaf 
toen raakte alles in een stroomversnelling en 
was er plots volop belangstelling vanuit de 
CVP.(...) Poppel is al jaren een CVP-bastion. 
We wilden de gemeente niet tegen de haren 
instrijken en richtten ons tot CVP-senatoren. 
Toen dit niets opleverde en we ons heil 
zochten bij een senator van een andere 
partij, gaf dat grote opschudding. Maar je 
kan toch niet blijven wachten ? Senator Gee
raerts nam onze problemen dadelijk aux 
sérieux en dit haalde natuurlijk de pers. Ons 
maakt het toch niet uit welke kleur wie of wat 
vertegenwoordigt. Als we ons fietspad maar 
krijgen!" 

De moraal van het verhaal: zelfs als kato-
lieke zuilvereniging in een CVP-bastion klop 
je beter bij de VU aan, omdat mensen 
belangrijk zijn I 

ULSTER 
De Britse minister voor Noord-lerland Pe

ter Brooke is er in geslaagd om de twee 
diametraal tegenover elkaar geplaatste par
tijen in Ulster, de protestantse meerderheid 
van unionisten en de katolieke minderheid 
van republikeinen, naar de onderhandelings
tafel te lokken. Alleen de Sinn Fein, de 
politieke vleugel van het Iers Republikeins 
leger (IRA), mag niet aanschuiven. Het is 
meteen het grote zwakke punt in wat de 
doorbraak van Brooke genoemd wordt. De 
fragiele onderhandelingsbereidheid van ka-
tolieken en protestanten kan met één IRA-
bom opgeblazen worden. 

Noord-lerland staat al langer dan vijftien 
jaar onder het rechtstreeks bestuur van Lon
den. Naar schatting 3.000 mensen vonden 
sedert '69 de dood. Toen aanvaardde het 
IRA geweld als onderdeel van de strijd om de 
Engelsen uit Ulster weg te krijgen. 

Wanneer de onderhandelingen al resultaat 
zouden opleveren, verwacht men dat het in 
de richting gaat van een verzoening met de 

~onverzoenlijke tegenstelling tussen beide 
partijen. De protestantse meerderheid 
schermt met het recht van de meerderheid 
om te beslissen wat er moet gebeuren. En 
die meerderheid verkiest onderdeel te blijven 
van het Verenigd Koninkrijk. Voor de katolie
ke minderheid in Ulster is de oprichting van 

De gangsters Van Dam en Lacroix zitten na hun uitwijzing door Colombia 
(eigenlijk eer. oneigenlijke uitlevering) achter tralies. De bende van Haemers is 
nu, naar men veronderstelt, kompleet. Eén en ander leverde weer spektakulai-
re tafereeltjes op. „„,„ p,„,„ ^^^^^ 

een heel-lerse staat het doel. Noord-lerland 
is volgens de republikeinen een kunstmatig 
gebied dat eigenlijk een natuurlijke eenheid 
met het Ierse eiland hoort te vormen. Voor de 
katolieken vormt de strijd tegen de Engelsen 
in wezen een strijd tegen de koloniale bezet
ter. 

BIARRITZ 

56% van de stemmen tegen 44% voor de 
man van Chirac. En nochtans was de hele 
état-major van de traditionele partijen er 
gedefileerd, kopmannen van RPR, UDFen... 
socialisten die opriepen om zich te onthou
den. De nationalisten haalden zes verkoze-
nen en twee schepenen ondanks de smerige 
kampanje van de eksburgemeester. 

De krizis die enkele weken terug uitbrak in 
de gemeenteraad van de Frans-Baskische 
stad Biarritz, mondde uit in een kleine revolu
tie. Bernard Ivlarie, RPR-vriend van Chirac, 
bestuurde al meer dan dertig jaar de stad, en 
zijn schoondochter werd al als opvolger aan
geduid. 

Tot de meerderheid RPR/UDF uit mekaar 
sprong over het dossier van de renovatie van 
het kasino en de aanleg van de kuststreek. 
De burgemeester werd hierbij in de minder
heid gesteld. De uittredende kristendemo-
kraten en socialisten sloten onmiddellijk een 
verkiezingsakkoord (waarbij de socialisten 
direkt uit de partij werden gezet...) en haal
den 30% bij de eerste ronde, tegen 34% voor 
de uittredende burgemeester. DeAbertzales 
(Baskische nationalisten) hadden op een 
eigen lijst met onafhankelijken en groenen 
een goede 14% behaald wat merkwaardig 
was. 

De nationalisten besloten dan alles te 
doen om de klan van de uittredende burge
meester Marie te breken en vormden met 
kristendemokraten en buitengevlogen socia
listen een lijst Biarritz Autrement. Resultaat: 

POUPEHAN 
Wie dacht dat bende's van vier een eksklu-

sief Chinese aangelegenheid waren, moet bij 
de verschijning van Knack verleden woens
dag pijnlijk ontwaakt zijn. Ook hier bleek ten 
tijde van het herstelbeleid in de jaren tachtig 
het lot van het land in de handen te liggen 
van vier van 's lands vooraanstaanden (een 
politikus, een bankier, een ambtenaar en een 
vakbondsleider). 

Ze waren zoals dat kristelijke mensen past 
van de hoogst edele motieven doordrenkt. 
Ze beseften dat het land gered moest wor
den, en dat het vijf voor twaalf was. Ze waren 
zich bewust van het historisch belang van de 
beslissingen die op hun geheime bijeenkom
sten in het Waalse Poupehan getroffen wer
den. Ze waren trovendien verenigd door 
vriendschapsbanden van een gehalte dat 
men op hun nivo zelden terugvindt. 

In Poupehan werd door één verkozene en 
drie onverkozenen bepaald wat de roodblau-
we stemmachines even later zouden goed
keuren. Voor alle vrije demokraten is dat een 
ontnuchterende vaststelling: de feitelijke 
macht legt de wettelijke macht op wat er 
moet gebeuren. 
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KORTWEG 

• Koeweit fs bevrijd. De geallieerde 
strijdmacht voor vrede en demokratie 
mag fier zijn. Met die vrijheid is het in 
het Ijevrijde Koevueit echter minder 
goed gesteld: nadat de regering eer
der de enige Icrant gemuilkorfd heeft, 
besliste ze verleden weekend dat bui
tenlandse joernallsten in het emiraat 
niet langer welkom zijn. 

• „Als wen alleen de landen zou 
helpen die de mensenrechten res-
pekteren, moet men bijna alle hulp
programma's stopzetten", verklaarde 
Ontwikkelingsminister André Geens 
aan Le Soir, Iedereen moet op dezelf
de voet behandeld worden, vindt 
Geens. „En dan moet men bvb. maar 
ophouden met Israël te steunen, want 
als er één ondemokratisch land is dat 
de mensenrechten niet respekteert, 
is het dat land wel", voegde de minis
ter daar aan toe. 

• Volgens VTM-baas Leo Neels was 
de Telefacts-uitzending over pedofi
lie een vergissing. In samenspraak 
met de redaktie komen er nu toe-
(iri]fskuttuurprincipes waarin de 
grenzen bij VTM getrokken worden. 

• Het FDF is zinnens in Wallonië 
eigen afdelingen op te richten, en er 
bij de volgende parlementsverkiezin
gen kandidaten voor te dragen. Pro
beert de partij, die sedert 71 lang
zaam aan het doodbloeden is, in Wal
lonië haar tweede adem terug te vin
den? We vrezen dat ze bij het FDF de 
Walen nog niet goed kennen. 

• Maarten De Ceulaer, perschef van 
Vlaams minister Sauwens, vraagt een 
rechtzetting van het berichtje dat in 
w y nr. 12 {22 maart) op deze plaats 
gepubliceerd werd over zijn benoe
ming tot gemeensciiapskommissaris 
bij Btoso. Volgens De Ceulaer is het 
geciteerde artikel uit De Morgen 
(21/3) onjuist en een absolute verte
kende weergave van zijn verklaringen 
dienaangaande. 

• Het moet gezegd, De Morgen laat 
zich af en toe op een flater betrappen. 
Zo noemde de krant n.a.v. een pers-
konferentle over klinische biologie de 
vu-parlementsleden Valkeniers en 
Caudron altebei arts. Valkeniers Is 
wel zenuwarts, maar Caudron is li
centiaat lichamelijke opvoeding. 

• PS-Europarlementslld José Hap
part zal geen kandidaat meer zijn 
voor de komende parlementsverkie
zingen. De populairste politikus van 
Wallonië verklaarde dit aan Le Peuple 
na onenigheid met de Luikse PS over 
de zgn. groep „Pen-on". 

IBRAHIM RUGOVA OVER 
HET BALKANKRUITVAT 

Ibrahim Rugova, de charismatische 
voorzitter van de Demokratische Liga van 
Kosova, was afgelopen week in Brussel 
met een delegatie van zijn partijbestuur. 
Prof. dr. Rugova is voor de 1,8 miljoen 
beproefde Albanezen uit de Servische 
provincie Kosova „het" simbool van ver
zet, van opstanding en van hoop op bevrij
ding. Deze dr. in de Letteren is voor de 
Kosovaren de natuurlijke leider. Deze ten
gere, ascetische, ietwat schuchtere en 
beminnelijke man heeft niets van de klas
sieke volksmenner. Zijn boodschap fluis
tert hij bijna zijn toehoorders toe. 

En toch is zijn charisma enorm. Is het 
zijn rechtlijnigheid en onkreukbaarheid, 
zijn eenvoud en soberheid, is het de be
vlogenheid van de kunstenaar of is het de 
tedere onbevangenheid van de idealist die 
noodgedwongen politikus is geworden? 

WIJ sprak met hem. 
• Zal Joegoslavië de huidige staatskrisis 
overleven? 

,,Dat is moeilijk te voorspellen. Op dit 
ogenblik verkeert de Joegoslavische federa
tie inderdaad een chaos. Of de staat uiteen 
zal barsten is mede afhankelijk van Europa 
en de VS." 
m Vreest u niet dat het Joegoslavische 
leger zal ingrijpen? 

„IVIogeiijk. ik moet erop wijzen dat het 
officierenkorps overwegend uit Serviërs be
staat, maar dat is niet het geval met de 
dienstplichtigen. Zo vormen de Albanezen 
de sterkste etnische groep bij de soldaten. 
De legerleiding is bijgevolg onzeker over de 
strijdvaardigheid. Desalniettemin blijft de 
kans op een interventie t>estaan." 

RAMPZALIG 
• Zullen de Albanezen niet geïsoleerd 
staan, wanneer de Joegoslavische staat 
ineenstort? 

„Dat zal onze zaak zeker niet vergemakke
lijken. De Albanezezn van Kosova blijven 
dan gekonfronteerd met de Servische over
heersing, tem/ijl anderzijds een belangrijk 
deel van ons volk in Macedonië en Montene-

S ro leeft. Onze strijd is verre van gestreden." 
I Hoe is de toestand op dit ogenblik In 

Kosova? 
„Het schrikbewind gaat door, er is een 

dagelijkse repressie. Dit betekent elke dag 
mishandelingen, arrestaties en slachtingen 
zonder enig motief. Na de lagere scholen is 
men nu begonnen met de sluiting van de 
middelbare scholen. De universiteit was al 
lang dicht. Onze kulturele, wetenschappelij
ke en verzorgingsinstellingen zijn opge
doekt. Gans het ekonomisch leven is vernie

tigd. De toestand is werkelijk rampzalig." 

• Kan uw volk dit nog lang uithouden? 
„Tot nu toe hebben wij niet begeven. Onze 

Demokratische Liga is erin geslaagd om het 
volk te motiveren tot vreedzaam verzet. Mijn 
vrees is of we dat onder deze repressie 
zullen kunnen blijven doen." 

U Hoe ziet u de oplossing van de Albane
se kwestie op termijn? 

,,Wij, als politieke partij, streven naar een 
politieke oplossing. Naar een republiek Ko
sova. Dat is een moeilijke weg. Als de 
Joegoslavische oorlogslogika zich doorzet, 
moeten wij de toestand opnieuw bekijken. 
Onze aktle is louter politiek, wat de Serviërs 
ook beweren. Zo wordt de leugen verspreid 
dat de Albanezen zich zouden bewapenen, 
tenvijl integendeel de Sen/ische minderheid 
in Kosova (minder dan 10 %) door de over
heid bewapend wordt. 

Met de dagelijkse repressie wil men een 
gewapend konfllkt uitlokken, wat zou eindi
gen met een grote slachting. Onze moderne 
geschiedenis heeft verscheidene slachtin
gen door de Serviërs gekend. In 1913 bv. na 
het vertrek van de Turken en In 1927." 

(lees verder biz. 18) 
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PERSSPIEGEL 
„Edele Brabant, were di". Een 
edel Brabander wordt her
dacht: Rik Borginon. Na ai die 
jaren blijft zijn betekenis groot 
in de heropstanding van ons 
volk. Over een ander pas over
leden Brabander: Jef Hout-
huys, vernamen we deze dagen 
ook meer over zijn rol achter de 
schermen. De strijd om Bra
bant is verre van gestreden. 
Dat blijkt zowel uit het studie-
werk van Guido Tastenhoye als 
van het hangijzer uit de split
sing van de provincie Brabant 
dat plots heet wordt. (W.V.B.) 

De Standaard 
Gaston Durnez publiceerde een vraag

gesprek met Borginon, gehouden niet zo 
lang voor zijn overlijden. Uit dit stukje 
bleek de oprechte trouw aan opvattingen 
en personen. 

,,lk voelde en dacht Groot-Nederlands, 
maar ik deed niet mee aan het opbod in 
Grootneerlandisme. Dat opbod hadden wij te 
wijten aan de uitgeweken aktivisten. Zij han
delden vanuit een tipische emigrantenmen
taliteit. Afgezonderd van het land, zonder 
veel kontakt met onze realiteit, zouden zij 
ons eens alles komen leren, ons bekritize-
ren, ons de Ware Weg wijzen... 

— Denkt u dat hereniging nu nog zo 
onwerkelijk is ? 

Ik geloof dat, als alles normaal verloopt, 
men binnen vijftig jaar, of misschien vroeger, 
zal inzien dat men om praktische redenen 
met Nederland moet samengaan in een min 
of meer los verband. Er is nu al een bepaalde 
gelijklopende ekonomische ontwikkeling. 

— Wat ergerde u destijds het meest in de 
Vlaams-nationalist ? 

Luister, ik zag hem graag. Hij kon wel eens 
dwaas doen. IVIaar in negen op de tien 
gevallen was hij zo volkomen onbaatzuchtig. 
Hij behoorde tot het mooiste gedeelte van 
ons volk. Ik bedoel niet, dat er bij de anderen 
geen achtenswaardige mensen zouden ge
weest zijn. Maar ik zag er zoveel opportunis
ten, altijd weer bereid de Vlaamse realiza-
ties, die mogelijk waren, die voor de hand 
lagen, op te offeren voor een of andere 
ambitie of hersenschim." 

Knack 
Recenter was een interview van Hugo 

De Ridder met Jef Houthuys. Die kwam 
samen met andere ACV-kopstukken in het 
Waalse dorpje Poupehan. Wordt een 
nieuw begrip voor machtigen achter de 
schermen: „de poupehanen"? 

„Hoe komt het dat de regering in oktober 
1987 na twee jaar valt over de kwestie 
Happart zonder haar kan/i/ei te kunnen afma
ken? 

Houthuys: Ik zal het u zeggen. Happart 
was slechts een voorwendsel. Begrotingsmi
nister Verhofstadt was de echte schuldige. 
De pretentie van dat joenk konden wij niet 
meer slikken. Ik heb hem dat toen openlijk in 
zijn gezicht gezegd. Ook bij Willy De Clercq, 
die veel redelijker is, heb ik mijn beklag 
gemaakt. Ik heb zelfs een brief geschreven 
aan zijn vader, die tot de kristelijke beweging 
behoort. 

Wij deden gewoon wat moest gedaan 
worden voor ons volk. Dat ,,stukske preten
tie" wilde er liberale overwinningen van ma
ken. De mensen aan de top van de vakbewe
gingen die me tot dan toe gesteund hadden 
— al dan niet met tegenzin — begonnen 
steeds meer vragen te stellen. Robert 
D'Hondt in de eerste plaats en ook Jean 
Hallet. Toen in september 1987 de rel rond 
de ziekenfondsen uitbrak en Verhofstadt 
voorstellen deed om ze te kortwieken en de 
privé-konkurrentie vrij spel te geven, begon 
zelfs de brave Bob Van den Heuvel te 
steigeren." 

HET LAATSTE NIEUWS 
Het recente roep- en smijtwerk in in de 

Brabantse provincieraad heeft aange
toond dat dit zo niet langer verder kan. 
„Brabantse poespas" titelt Bert Cornells 
in deze krant. 

,,De Brabantse provincieraad leek afgelo
pen maanden een onbestuurbaar en zwal
pend schip waar zowat alle oude Belgische 
kwaaltjes opdoken. Het lelijk kind bleek zelfs 
door de kommunautaire haat-liefde-verhou
dingen niet in staat om over een eigen motie 
tot splitsing te stemmen, en dus een bijdrage 
te leveren tot een betere werking van een 
instelling die toch nog bevoegdheden heeft 
over ruim anderhalf miljoen Belgen. 

Minister Tobback is niet van plan om voor 
een Brabantse omwenteling te zorgen. Een 
bruuske afschaffing van deze instelling, die 
zo oud is al België, is politiek niet haalbaar. 

Hij koos voor de weg van de geleidelijkheid, 
ofschoon er redenen genoeg zijn om meteen 
een blijvende oplossing uit te werken." 

Bij de indringende studie van Tasten
hoye „Vlaams-Brabant in de wurggreep 
van Europa" heeft Lou De Clerck volgen
de bedenkingen. 

,,Met goed onderbouwde argumenten 
toont de auteur aan dat Vlaams-Brabant nog 
kan worden gered. Daartoe is echter vereist 
dat de Vlaamse politici de politieke wil en 
moed opbrengen om zonder langer dralen 
de hand aan de ploeg te slaan. Na dit boek is 
het woord aan de Vlaamse beweging en 
onze politici. Willen zij niet de geschiedenis 
ingaan als verantwoordelijken voor het totale 
verlies van dat stukje Vlaanderen, in de 
schaduw van Brussel, dan is optreden nü 
nodig. Wordt deze bewustwording het resul
taat van het boek, dan heeft het veel meer 
dan ,,een klein beetje z in"." 

MUBRE6ELGI0UE 
De Waalse liberaal Louis Michel zorgt al 

voor stevige tegenwind bij een vraagge
sprek met dit Brusselse unitaristische 
dagblad. 

„(vraag) — M. Moureau stelt voor in het 
kader van het provinciaal bestuur een Waal
se kamer, een Vlaamse kamer en een Brus
selse kamer op te richten. 

L Michel: Ik denk dat het een dramatische 
vergissing is voor de frankofonen de Vlaam
se eisen tegemoet te treden. Als een frankor 
foon zijn eisen afstelt op die van een Vlaming 
is hij iedere maal gerold. Het mooiste voor
beeld is natuurlijk de kommunautarisering 
van het onderwijs die gebeurde op de voor
waarden van de Vlamingen. Elk voorstel dat 
gaat in de zin van een scheiding, zelfs al is 
het maar organisch, is een vergissing. De 
beste opstelling is te zeggen: daarover wordt 
niet gediskussleerd. 

(vraag) — En dit is zeker uw positie? 
— Ja, omdat de splitsing van de provincie 

Brabant zal gepaard gaan met de splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde. Technisch gesproken is dit niet 
automatisch, maar van Vlaamse kant heeft 
men die band reeds gelegd. Dat wil zeggen 
dat men de 100.000 franstaligen van de rand 
opgeeft." 
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WETSTRAAT 

KLINISCHE BIOLOGIE: 
EEN ZINDELIJK 

DEBAT GEWENST I 

O
NDANKS de historische forfaits 
blijft de jaarlijkse financiële 
transfert van Vlaanderen naar 
Wallonië bestaan. Dit is het ge
volg van de zeer onevenwichti
ge verdeling van het nationale 
budget voor de klinische biolo
gie tussen Vlaanderen en Wal
lonië. Zijn de Waalse zieken 
dan zo tuk op kweekjes, bloed-
proefjes, ievertestjes en uit-

strijkjes ? Neen , deze onevenwichtigheid 
heeft te maken met een verschillend voor-
schrijfgedrag van de Waalse geneesheren. 

HISTORISCH FORFAIT 
Ziekenhuizen die in het verleden zuinig 

omsprongen met prestaties klinische biolo
gie werden d.m.v. de historische forfaits 
gestraft door het lager toegekende budget. 
Immers de vaste bedragen (forfaits) worden 
voor elk ziekenhuis bepaald op basis van het 
verbruik in het verleden. Uit de cijfers blijkt 
dat deze historische forfaits voor de Waalse 
en de Brusselse ziekenhuizen veel hoger 
liggen dan voor de Vlaamse. 

Reeds in december '89 werd in de minis
terraad onder zware druk van de VU-Vlaam-
se-Demokraten bepaald dat de verdeling van 
het budget klinische biologie in overeen
stemming moest gebracht worden met de 
patologie en de andere faktoren die op 
objektieve wijze de konsumptie bepalen . 
Deze heroriëntering van het budget moest 
geleidelijk tot stand gebracht worden en 
gerealiseerd zijn tegen de begroting 92. 

ACHTERSTAND B L I J F T 
Een aantal stappen werden ondernomen 

bij de begroting 1990 en 1991. Maar de 
cijfers van 1991 worden nu als door een 
aantal instanties zwaar bekritiseerd. Senator 
Valkeniers stelde dan ook „dat het tempo 
waaraan de achterstand weggewerkt wordt 
veel te laag ligt dan het beoogde doel van 
1992. Verbazend zijn evenwel de reakties 
van sommige instellingen o.a. het Verbond 
der Verzorgingsinstellingen." 

In een reaktie in de pers had de W l het 
over de onrechtvaardige toekenning van het 
huidige verpleegdagforfait. J. Valkeniers 
merkte op dat het aangeklaagde onrecht
vaardig verpleegdagforfait ingevoerd werd 
op voorstel van een groep deskundigen, 
waaronder een topverantwoordelijke van het 
VVI. Het W l , Caritas zijn medeverantwoor
delijk voor het huidige kommunautair on
evenwicht in de verdeling van het zieken
huisbudget klinische biologie. 

Toen bij het sluiten van het akkoord vice-
eerste minister H. Schiltz het VVI wees op 
haar houding, verantwoordde het VVI haar 
houding door te wijzen op de patstelling die 
anders zou ontstaan zijn. Een patstelling 
moet niet opgelost worden door toegevingen 
maar door het nemen van verantwoordelijk-

.»,to 

De objektieve cijfers en openli]-
1(6 l(ritiel( van verschiliende In
stanties zette Senator J. Valke
niers en Kamerlid J. Caudron 
er toe aan opnieuw de vinder 
op de zere wonde van de klini
sche biologie te leggen. De VU-
Vlaamse Vrije Demokraten is 
verheugd omdat eindelijk het 
vu-standpunt onderschreven 
wordt door de betrokken 
Vlaamse instanties. 

heid. Naast het Wl/Caritas zijn ook de grote 
universitaire ziekenhuizen( KUL, VUB, ULB) 
vertegenwoordigd in de groep van deskundi
gen. Deze zullen niet de spontane neiging 
vertonen in eigen vlees te snijden. 

PARTIJPOLITIEKE 
MOTIEVEN 

Ook de twee grootste landsbonden van 
ziekenfondsen, de kristelijke en socialisti
sche landsbond, blinken uit in nietszeggen
de kritiek over de onevenwichten in de verde
ling van de gelden voor klinische biologie. 
Meer nog in een advies aan Minister Busquin 
stelde de LSM voor alles bij het oude te laten. 

Volgens Jef Valkeniers ligt het tempo 
waarop de achterstand in de her
oriëntering van het budget voor de 
klinische biologie weggewerkt wordt 
veel te laag. 

Dit is voor de VU-Vlaamse vrije demokra
ten onaanvaardbaar. Het volstaat echter niet 
dit op de perstribunes te verkondigen. Een 
konsekwente houding in overlegkommissies 
en adviesorganen waar dergelijke zaken 
voorbereid worden en duidelijke richting krij
gen zou de zaak verder helpen. Een konse
kwente Vlaamse houding in dit dossier zou 
het al lang opgelost hebben. 

Eens te meer blijkt dat binnen de federale 
Regering de VU-Vlaamse Vrije Demokraten 
de enige Vlaamse Partij is die dit dossier 
serieus aankaart. De instellingen die hun 
banden en uitlopers hebben in de andere 
Vlaamse politieke partijen zijn niet geneigd 
om dit dossier hard te spelen en in eigen vel 
te snijden. „Het feit dat dit op deze wijze 
gebeurt bewijst dat er andere motieven in het 
spel zijn, die weinig met gezondheidszorg te 
maken hebben. Maar des te meer met partij-
politeke motieven en eigen berekeningen", 
aldus J. Caudron. 

(ge) 
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WETSTRAAT 

DRUGVERSLAVING VOORKOMEN 
Recente gebeurtenissen zoals de zoveel

ste heroïnedode in Brussel, een nieuw 
slachtoffer in Antwerpen, het dramatisch 
voorval in het Noordstation enz. deden Her
man Lauwers aan de noodrem trekken. Hij 
verzocht minister Weckx om uitleg bij het 
preventiebeleid voor drug- en alkoholversla-
ving. 

Nu vormt verslaving aan Illegale drugs een 
weliswaar ernstig, maar toch nog relatief 
beperkt probleem in Vlaanderen. Zeker wan
neer men het vergelijkt met de misbruiken 
ten gevolge van legale middelen als alkohoi 
en medikatie. 

ZONDEBOK 
Dat het drugprobleem zichtbaar wordt, 

heeft alleszins de bespreekbaarheid ervan 
meegebracht. „Nadeel is echter", aldus 
Lauwers, „dat de publieke opinie dreigt een 
nieuwe zondebok te vinden voor vele zaken 
die mislopen in de stad: vormen van kleine 
kriminaliteit, gevoelen van onveiligheid, ge
brek aan hygiëne enz... Nochtans is slechts 
een beperkt deel van de drugverslaafden 
betrokken bij krimineel gedrag." 

Toch doen zich volgens het kamerlid een 
aantal evoluties voor: de druggebruikers 

1 
^^^m 

^̂ ^̂ ^̂ R' [ 
Volgens Herman Lauwers dient ge
streefd naar een jeugdwelzijnsbeleid 
dat de aanleiding tot druggebruilc 
wegneemt. 

worden jonger, en de drugscène valt steeds 
moeilijker af te bakenen. De inspanningen 
voor een stevig preventiebeleid dienen dan 
ook opgevoerd. „De beste preventie bestaat 
erin dat jongeren niet terecht komen in 
situaties waaruit zij geen andere uitweg meer 
zien dan door een vluchthoudlng aan te 
nemen naar bvb. drugs en alkohoi." Het is 
vanuit het jeugdwelzijnsbeleid dat een pre
ventie moet opgezet worden en de ont-
staansfaktoren van druggebruik weggeno
men. 

Daarnaast stelde Lauwers een behoefte 
vast aan erg konkrete programma's op het 
vlak van hulpverlening en preventies op die 
plaatsen waar het drugprobleem zich kon-
kreet stelt. „Ambulante centra zoals het 
dagcentrum „De sleutel" in Antwerpen, 
moeten in hun bestaan beveiligd worden. 
Verder moeten we ons durven afvragen of er 
geen behoefte is aan zaken als spuitomrui-
lingsmogelijkheden, gekontroleerde metha-
don-programma's enz." 

In ieder geval bepleitte hij een dringend 
overleg tussen alle beleidsverantwoordelij
ken. Justitie, Volksgezondheid, Binnenland
se Zaken, Welzijn en Onderwijs moeten 
gezamenlijk een koherent drugbeheersings-
beleid opzetten. 

PAASKLOKKEN EEN UURTJE VROEGER 
De paasklokken moeten dit jaar ekstra-

vroeg uit de veren. In de nacht van zaterdag 
30 maart op zondag 31 maart wordt het om 
twee uur zomertijd. Dat betekent dat het 
uitslapen op Paasdag met een uurtje wordt 
Ingekort. 

Het zomeruur is een erfenis uit de jaren 
zeventig. Het betekent dat we een uur méér 
vooruitlopen op het zonne-uur of op onze 
officiële tijd GMT (Greenwich Mean Time). 
Normaal gesproken hebben we in ons land 
GMT + 1, zodat we in feite reeds één uur op 
de zon vooruitlopen. Met het zomeruur hol
len we dus twee uur voorop. 

NIET EEN VOORDEEL 
Recente studies tonen aan dat de zomer

tijd nadelig is voor het bioritme en de volks
gezondheid : slaapstoornissen en vermoeid
heid bij bejaarden en kinderen leiden tot een 
verhoogd geneesmiddelengebruik. Maar 
vooral het leefmilieu is de dupe. Het zomer
uur versterkt het effekt van de zure regen, 
doordat er meer uitlaatgassen vrijkomen tij

dens de vervroegde avondpiek. Met het 
zomeruur werd vooral een besparing van 
energie nagestreefd. In een tussentijds rap
port over de voor- en nadelen van het zomer
uur van de EG-Kommissie blijkt nu dat deze 
energiebesparing vrijwel onbestaande is. Te
vens bevestigt het rapport de nadelen voor 
het bioritme en het leefmilieu. 

ZONDER GEVOLG 
Reeds jaren poog ik de publieke opinie van 

deze nadelen te overtuigen. In het Parlement 
stelde ik verschillende parlementaire vragen, 
hield enkele interpellaties tot de bevoegde 
ministers en diende twee resoluties voor de 
afschaffing van de zomertijdregeling in. Her
haaldelijk drong ik bij de bevoegde bewinds
lieden aan op een bijzonder onderzoek naar 
de relatie tussen zomeruur en zure regen en 
tussen zomeruur en bioritme. Dit alles bleef 
zonder gevolg, zodat ik vorig jaar een vraag 
richtte aan de EG-Kommissie. Naar aanlei
ding hiervan kregen twee studiebureaus de 
opdracht om een en ander te onderzoeken. 
Het onderzoek naar de relatie tussen het 

zomeruur en de zure neerslag werd onlangs 
beëindigd. Het rapport werd aan de EG-
Kommissie overgemaakt. 

Ondertussen blijft de EG-richtlijn nog tot 
1992 van kracht. Dit jaar zal de EG-Kommis
sie een voorstel van zesde richtlijn moeten 
voorleggen voor de jaren na 1992, na een 
grondig onderzoek van voor- en nadelen. 

De eerste voorlopige besluiten spreken 
alvast voor zich: de energiebesparing is 
vrijwel nihil en de enige reden om deze 
regeling te behouden is het argument dat er 
's avonds meer tijd overblijft voor buitenhuis-
aktiviteiten. 

Of de lidstaten nog doorgaan met de 
zomertijdregeling hangt in grote mate af van 
de resultaten van het onderzoek en het 
eindrapport van de EG-Kommissie. 

Het voorlopig rapport geeft reeds toe dat er 
geen wezenlijk nut bestaat. Integendeel, de 
nadelen van de invoering blijken uit diverse 
wetenschappelijke studies. Voor ons duldt 
het geen twijfel: wij willen geen zesde richt
lijn! 

Luk Vanhorenbeek, 
Volksvertegenwoordiger 
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STAATSHERVORMING^ 
EEN STAND VAN ZAKEN 

D
RIE weken geleden werden de 
besprekingen rond de derde 
faze in de regering aangevat. De 
eerste-minister opende deze, na 
aandringen van de VU, en kon
digde een initiatief op korte ter
mijn aan. Hierover wordt nu on
derhandeld. Als eerste punt op 
de agenda staat de toekenning 
van het verdragsrecht aan ge
westen en gemeenschappen. 

Twee weken geleden brachten we uitvoe
rig verslag over deze materie die vooral op 
het technische vlak voor heel wat moeilijk 
oplosbare problemen zorgt. Omdat de inter
nationale bevoegdheden ook in de meeste 
federale staten tot het bevoegdheidsdomein 
van de centrale regeringen behoort moet de 
regering hiervoor grondwettelijk spitsonder-
zoek doen. 

RANDPROBLEMEN 
Knelpunt van deze derde faze duikt echter 

op wanneer de rechtstreekse verkiezing van 
de raden moet geregeld worden. Het dubbel
mandaat, waarbij parlementsleden zowel in 
het nationale parlement als in de parlemen
ten van de deelstaten zetelen, moet hierbij 
worden afgeschaft. Dit vormt het sluitsuk van 
het konfederale staatsmodel dat onder im
puls van de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
wordt uitgebouwd. 

Het is niet langer aanvaardbaar dat de 
deelstaten, die autonoom over zowat 40 
percent van de belastingsgelden beslissen, 
geen eigen rechtstreeks verkozen perlemen-
ten hebben. Gemeenten en provincies bij
voorbeeld die slechts een fraktie van deze 
middelen zelf te besteden hebben kunnen 
wel eigen gemeente- en provincieraden kie
zen. 

De VU is een volksnationalistische partij. 
Het is vanzelfsprekend dat zij ijvert voor 
eigen Vlaamse strukturen en demokratisch 
verkozen organen. De verkiezing van een 
eigen parlement vergroot bovendien de door
zichtigheid van de staatshervorming. Vrij
heid en demokratie zijn trouwens wezenlijke 
VU-principes die ook en vooral in Vlaanderen 
moeten doorgevoerd worden. 

Zowat iedereen in het poFitieke milieu is 
het eens over de noodzaak om tot de recht
streekse verkiezing van de regionale parle
menten te komen. In de wandelgangen wordt 
toegegeven dat weinig of niets deze verkie

zing in de weg kan staan. Naar de achterban 
toe stelt er zich voor de franstalige partijen 
wel een probleem. Bij deze rechtstreekse 
raadsverkiezingen wordt het kiesarrondisse
ment Halle-Vilvoorde immers gesplitst. De 
franstalige inwoners van de randgemeenten 
kunnen dan niet meer voor de franstalige 
gemeenschapsraad stemmen. Nu kunnen zij 
dat onrechtstreeks omdat de gemeen
schapsraad wordt samengesteld uit de natio
naal verkozen parlementsleden. 

Eén zwaluw maakt de lente 
niet, maar toch. Met de derde 
faze, de afwerking en sluitstuk 
van deze staatshervorming, is 
het op dit ogenblik gesteld 
zoals met het weer: langzaam 
en voorzichtig breekt de zon 
door de wolken. Tot voor een 
ti|dje zag het er soms naar uit 
dat de derde faze ook in de 
wintersneeuw zou blijven ste
ken. Heei wat ijzige verklarin
gen leken het klimaat rond de 
besprekingen te bevriezen. Wie 
toch pogingen ondernam om 
de sneeuwbergen op te ruimen 
begaf zich op glad ijs. Sinds 
een paar wekenis de dooi ech
ter ingetreden. Vooral door de 
aanhoudende pleidooien van 
de VU en de gesprekken die 
vu-minister Hugo Schlltz In de 
regering voerde werd de derde 
faze opnieuw vooraan op de 
politieke agenda geplaatst. Is 
de federale lente dan toch In 
het land? Een stand van zaken. 

KIJK- EN 
LUISTERGELD 

In de wandelgangen wordt toegegeven dat 
het hier in de eerste plaats om een simbo-
lisch probleem gaat. Velen, ook franstaligen, 
achten het weinig zinvol dat franstalige inwo
ners in Vlaanderen mee kunnen stemmen 
voor een franstalige gemeenschapsraad 
waarvoor ze eerstens geen belastingen beta
len en die tweedens geen uitgaven kan doen 

die ten goede komen van deze inwoners. Het 
is een stelling die ook in Wallonië wordt 
onderschreven. 

Omdat simbolen ook in de politiek soms 
van groot belang zijn, is het voor franstalige 
politici in en rond Brussel lastig om het 
,,venNorven" kiesrecht zomaar op te geven. 
Blijkbaar realiseren ze zich onvoldoende dat 
een situatie waarin buitenstaanders in een 
gewest en een gemeenschap mee het beleid 
van deze gemeenschap kunnen bepalen op 
termijn onhoudbaar is. Men moet zich maar 
eens voorstellen wat er zou gebeuren als in 
de toekomst een erg nipte meerderheid in de 
franse gemeenschapsraad tot stand zou ko
men „dankzij" de, overa/egend liberale, 
stemmen van bourgeois-franstaligen uit de 
rand. 

Het is de taak van eerste-minister Martens 
om het klimaat voor een oplossing voor te 
bereiden. Het ziet er naar uit dat deze zijn 
verantwoordelijkheid niet uit de weg wil 
gaan, in de eerste plaats om het belangrijke 
staatshervormend projekt binnen deze re
geerperiode af te werken. 

ZELFBESCHIKKING 
Als het tot een oplossing voor het,,gevoeli

ge" franstalige probleem komt ziet het er 
naar uit dat de pil enigzins verguld moet 
worden. Positief alvast is dat de PSC een 
opening in die richting maakt. Op haar jong
ste kongres stelde deze ekspliciet dat zij 
bereid is om positief aan de derde faze mee 
te werken als er voor de franstaligen ook de 
volledige overheveling van het kijk- en luister 
inzit. Ook de VU heeft hier wel oren naar. 

De Vlaams-Waalse verdeling van deze 
belasting bedraagt 63/37, tenwijldie voor de 
globale personenbelasting die overgeheveld 
wordt naar de gemeenschappen ongeveer 
60/40 is. Vlaanderen wint bijgevolg als het 
meer kijk- en luistergeld toegeschoven krijgt. 
Alleen de CVP verzet zich nog tegen deze 
overheveling. Wil deze partij hiermee spaken 
in de wielen van de eerste-minister steken ? 
Het zou al te gortig zijn als de derde faze op 
dit detail zou stranden. Meteen zou het 
nieuw aangemeten federalistisch kleedje 
van sommige CVP-voormannen flink beklad 
wordon. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten is altijd 
duidelijk geweest in haar pleidooi voor een 
eigen Vlaams parlement. In de eerste plaats 

(lees verder biz. 44) 
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ONDERWIJS 

ONDERWIJS: PERSONEELSSTATUTEN 
EINDELIJK VASTGELEGD! 

Vorige week donderdag verleende de 
Vlaamse Raad haar goedkeuring aan de 
twee dekreten die de rechtstoestand van het 
personeel uit alle onderwijsnetten regelen: 
het statuut van het gemeenschapsonderwijs 
onderging een noodzakelijke face-lift voor de 
„deadline" van 1 april en na een zwanger
schapsperiode van maar liefst achttien jaar 
zag uiteindelijk het statuut van het gesubsi
dieerd onderwijs het levenslicht. 

Beide dekreten regelen het geheel van 
rechten en plichten van het personeel, maar 
netten en scholen kunnen wel aanvullende 
voorwaarden vastleggen. 

SNELTREIN 
In het Gemeenschapsonderwijs nemen de 

lokale schoolraden en raden van bestuur 
vanaf 1 april aanstaande een groot deel van 
de verantwoordelijkheden van de centrale 
Autonome Raad van het Gemeenschapson
derwijs (ARGO) over. Zonder een statuten
wijziging voor de leerkrachten uit dit net kan 
deze „troonsafstand" echter geen doorgang 
vinden, vandaar dat de jongste ontwikkelin
gen de bijna traditioneel geworden sneltrel-
nallures aannamen. 

Wat zijn nu precies de opvallendste veran
deringen In het statuut voor die personeelsle
den? 

Bij de aanwerving — nu hoofdzakelijk de 
verantwoordelijkheid van de lokale besturen 
— ondertekenen de personeelsleden een 
neutrallteitsverklarlng. TIjdelijken krijgen 
rechtszekerheid onder de vorm van een 
voorrangsregeling naargelang het aantal 
door hen gepresteerde diensten. 

Het mutatierecht voor vastbenoemden 
wordt een mutatiemogelijkheid, maar tijdens 
een overgangsperiode van 5 jaar wordt een 
éénmalig recht op mutatie gehandhaafd. 

Met uitsluiting van de blaam Is beroep 
mogelijk bij elke tuchtstraf en overplaatsing 
wordt als tuchtmaatregel geschrapt. Tijdelij-
ken, ontslagen om dringende redenen, ver
liezen elke voorrang in de werkkring die het 
ontslag gaf. Vastbenoemden kunnen pas 
ontslagen worden, nadat ze In regel werden 
gesteld met de reglementering Inzake de 
werkloosheid en de sociale zekerheid van de 
privé-sektor. 

ADDERTJES 
Voor het gesubsidieerd onden/vijs was er 

van enig statuut zelfs geen sprake. Voor dit 
net is de geboorte ervan op zich ai de 

wezenlijkste verandering. In het vrij gesubsi
dieerd onderwijs kunnen — eigen aan het 

pedagogisch projekt — naast de algemene 
plichten echter ook nog specifieke plichten 
en onverenigbaarheden opgelegd worden, 
waaraan elke inrichtende macht In principe 
nog bepalingen kan toevoegen. 

Ook hier is de toestand van de tijdelijken 
eindelijk gereglementeerd, met dien verstan
de dat ze na bepaalde diensttermijnen van 
een voorrangsregeling kunnen genieten. 

Het privé-leven van de leerkrachten lijkt 
beter beschermd alhoewel de formulering 
dat „feiten uit het privé-leven geen weerslag 
mogen hebben op de relatie personeelslid 
versus leerling of schoolleven", nog altijd 
voor brede Interpretatie vatbaar blijft. 

Anderzijds kunnen vastbenoemde perso
neelsleden die toch ontslagen worden, nu 
hun rechten op een werkloosheidsuitkering 
laten gelden. 

Volledigheidshalve dient nog een lichtpunt 
aangestipt: de muren van de verzuiling kun
nen op wettelijke basis doorbroken worden. 
Personeelsleden uit om het even welk net 
kunnen met behoud van hun anciënniteit van 
het ene naar het andere net overstappen... 
op voora/aarde dat de lokale schoolbesturen 
daarmee Instemmen. Het verzuillngsadder-
tje blijft dus In het onderwijsgras schuilen! 

Hugo Hillewaert — Willem Brueletnans 

OPWAARDERING 
INDUSTRIEEL INGENIEURS 

Een dellkaat punt, dat in het verlengde ligt 
van het N/lega-dekreet In verband met de 
universiteiten, betreft de ondermaatse be
handeling van de opleiding van industrieel 
ingenieurs. 

In menig opzicht kan de VU-Vlaamse Vrije 
Demokraten zich terugvinden in de desidera
ta zoals ze door de Vlaamse Ingenieurska
mer (ViK) geformuleerd werden en op zater
dag 23 maart jongstleden, op een Staten-
Generaal herhaald werden. 

Het gaat hier Inderdaad om een zeer 
waardevolle opleiding die, algemeen en dit 
zowel in binnen- als In buitenland, zowat 
eenieders waardering wegdraagt. 

Een opwaardering van deze opleidings
vorm, door o.m. voor een afsplitsing van het 

HOKT te zorgen, is hoe dan ook aangewe
zen. Evenzeer moet trouwens voor een ratio
nalisatie van de bestaande instellingen ge
zorgd worden, zodat het overaanbod van 14 
industriële hogescholen in Vlaanderen tot 
een vijftal herleid wordt. 

Alleen op die voorwaarde kan voor een 
verdere optimalisering van de aangereikte 
opleiding in een volwaardig HOLT-sisteem 
gezorgd worden en met een onderscheid 
tussen burgerlijk en industrieel Ingenieurs 
zoals dit zich In de praktijk aandient. 

Bij de verdere uitbouw van een toegezegd 
en geëigend HOLT-dekreet wil de VU zich 
alvast engageren om aan deze noodwendige 
herschikkingen te helpen tegemoet komen. 

Chris Vandenbroeke 
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WAPENHANDEL EINDELIJK 
AAN BANDEN 

D
E VU-idee van een „vredesdrie-
hoek" als middel om tot een 
duurzame vrede te komen bete
kent konkreet dat mensen- en 
volkerenrechten overal dienen 
gerespekteerd te worden. We 
moeten onze ontwikkelingssa
menwerking versterken en ver
beteren. Tenslotte dient er een 
halt toegeroepen aan de waan
zinnige bewapeningswedloop. 

Dit op drie fronten ijveren voor een rechtvaar
dige wereld is het basiskoncept waarop het 
vredesstreven van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten stoelt. De vredesdriehoek 
schraagt de vredespijler van het VU-toe-
komstplan voor Vlaanderen. 

OVERBEWAPENDE 
REGIO 

Voor de VU zijn wapens niet zomaar het 
zoveelste ekonomische goed dat vrij verhan
deld kan worden. De politieke, etische en 
ekonomische gevolgen, verbonden aan de 
wapenhandel, zijn daarvoor te ingrijpend. De 
Golfoorlog illustreert dit duidelijk. De regio
nale bewapeningswedloop is ongetwijfeld 
één van de belangrijkere oorzaken van dit 
Golfkonflikt. Grotendeels ondemokratische 
regimes, rijk geworden met oliedollars, heb
ben massa's oorlogstuig bij elkaar gekocht. 

En wat de media ook beweerden: Irak was 
in het Midden-Oosten absoluut niet de enige 
staat met een gigantisch wapenarsenaal. Zo 
beschikt Syrië over 800.000 soldaten, 4.000 
tanks en 650 gevechtsvliegtuigen. Bij een 
volledige mobilisatie kan Israël 650.000 sol
daten onder de wapens roepen. Haar leger 
heeft 4.000 tanks en 730 ultra-moderne ge
vechtsvliegtuigen. De hele regio is een kruit
vat. 

Deze wapens worden voor het overgrote 
deel in het buitenland aangekocht. Alleen 
Israël, Egypte en Irak (voor de allesverwoes-
tende oorlog) beschikken immers over een 
zekere wapenindustrie. Wapenaankopen en 
defensie gaan aan de haal met grote delen 
van het nationale inkomen, dat veel beter 
voor andere doeleinden aangewend wordt. 
Zo geven Syrië en Israël elk tussen de 15 en 
20% van hun BNP uit aan bewapening, Irak 
meer dan 25%, Saoedi-Arabïë zowat 20%, 
Jordanië 12%. Ter vergelijking: de gemid
delde defensie-uitgaven in de Europese 
NAVO-landen liggen om en bij de 2 - 4% van 
het BNP. 

Blijkbaar heeft de wereldgemeenschap 
nog steeds geen lessen getrokken uit het 
Golfdrama. Steeds talrijker zijn de berichten 
dat verschillende landen uit de regio zich 
sterker wensen te bewapenen. De klassieke 
grootmachten schijnen niet geneigd om al te 
snel tot een beperking van de wapenleverin-
gen aan het Midden-Oosten over te gaan. 
Tot nu toe is Saoedi-Arabië koploper: ze 
hebben in de Verenigde Staten reeds voor 
meer dan 1.000 miljard frank (sic) aan wa
pens besteld. Elke oorlog uit het verleden 
heeft steeds de verkoop van de nieuwste, 
meest efficiënte wapens aangezwengeld. 
Niets wijst erop dat dit nu anders zal zijn. De 
Sovjet-Unie heeft al aangekondigd dat ze de 
oorlog grondig zal analizeren en zal nagaan 
waar het Sovjet-oorlogstuig gefaald heeft; 
uitaard met de bedoeling het aan te passen. 

Ais nasleep van het Golfkon
flikt woedt er In Irak een niet
sontziende burgeroorlog met 
de VS als scheidsrechter. Re
den te meer om dringend te 
beginnen met het wegwerken 
van de oorzaken die tot zulke 
mensonwaardige konflikten 
leiden. Het Vlaams-nationalis-
me heeft de vredesgedachte 
steeds als een van haar stok
paardjes gekoesterd. De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten is 
ervan overtuigd dat een duur
zame vrede slechts tot stand 
kan komen indien we werk ma
ken van de zogenaamde „vre
desdriehoek". 

DERDE WERELD 
Ook ons land heeft zich absoluut niet 

onbetuigd gelaten op het vlak van de wapen-
uitvoer. Zo berekende de Groupe de Recher
che et d'lnformation sur la Paix (GRIP) dat 
België in de periode '80-'89 gemiddeld 40 
miljard aan wapens produceerde. Dat is 
goed voor 1,3% van ons BNP. Volgens 
diezelfde GRIP-studies, waarop ook de par
lementaire onderzoekskommissie naar de 
illegale wapenhandel zich baseerde, wordt 
ongeveer 45% van de in België geprodu
ceerde wapens uitgevoerd. Ze vertegen
woordigen een halve procent van onze totale 
uitvoer. 

Dat het overgrote deel van onze wapenuit-
voer voor Derde Wereldlanden bestemd is, 
maakt heel deze handel nog bedenkelijker. 
In een SWOT-(Strenghts, Weaknesses, Op
portunities, Threats)s\u(i\e, uitgevoerd in op
dracht van staatssekeretaris voor Europa 
1992 A. Lizin, inzake de Sektoriële Effekten 
van de Europese Eenheidsakte op de Wa
penindustrie in België wordt gekonkludeerd 
dat: ,,Wij zijn verplicht toe te geven dat -
zeker op middellange termijn- de uitvoer van 
wapens naar de Derde Wereldlanden onver
mijdelijk is voor het voortbestaan van onze 
wapenindustrie." Onze wapenindustrie kan 
dus slechts overleven door middel van uit
voer naar de ontwikkelingslanden. 

Weet dan dat het rapport Trivelli, in '87 
goedgekeurd door het Europees parlement, 
onomstotelijk aantoonde dat er een recht
streekse band bestaat tussen overbewape
ning en onderontwikkeling. Met andere woor
den: wat onze wapenhandel vernietigt, bou
wen we met onze ontwikkelingssamenwer
king weer op en vice versa. Eindresultaat: 
nul. Het aandeel van de Derde Wereld loopt 
de laatste jaren weliswaar terug maar be
droeg in 1989 toch nog 68% van onze totale 
wapeneksport. De daling zegt meer over de 
financieel-ekonomische toestand van die 
landen dan over een gewijzigd bestedingska
rakter. 
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WAPENHANDEL 

BELGISCHE WAPENEKSPORT: TOTAAL (x 100 MILJOEN FR.] 
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De cijfers zijn uitgedrukt in honderden miljoenen franken 

De VU Vlaamse Vnje Demokrater! is 
steeds de motor geweest van de strijd voor 
een aan banden leggen van die wapenhan
del Tot nu toe wordt ze immers geregeld 
door de Wet van 11 september 1962 betref
fende de m-, uit- en doorvoer van goederen 
Deze wet is met specifiek bedoeld voor de 
wapenhandel en opgesteld in een geest van 
respekt voor de vrijhandel 

In de loop van de jaren heeft de VU een 
indrukwekkende lijst initiatieven en akties 
ondernomen om hienn verandenng te bren
gen Orgelpunt was de VU-inzet m de parle
mentaire onderzoekskommissie naar de ille
gale wapenhandel bij monde van Nelly 
Maes Toen op 28 februari 1989 verslag aan 
de Kamer werd uitgebracht kon deze kom
missie met veel meer doen dan beamen wat 
de VU reeds meer dan 20 jaar verkondigt de 
wetgeving is een zeef, de parlementaire 
kontrole onbestaande, de strafbepalingen 
ondermaats 

Onder druk van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten verbonden de koalitiepartners 
zich in het regeerakkoord ertoe de lakunes in 
de bestaande wetgeving op te vullen Op 8 
maart werd in de ministerraad een wetsont
werp op de in-, uit-, en doorvoer van wapens, 
munitie en speciaal voor militair gebruik 
ontworpen matenaal goedgekeurd 

EVALUATIE 
Tijd dus voor een evaluatie Verleden week 

donderdag nepen volksvertegenwoordiger 
Nelly Maes en Patrik Vankrunkelsven, ver
antwoordelijke in het partijbestuur voor de 
pijler vrede, de pers bijeen Het wetsontwerp 
op de wapenhandel werd er uitvoeng uiteen
gezet en besproken Daarnaast pakten Van
krunkelsven en Maes uit met een omvangrijk 
aktieplan vol konkrete voorstellen De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten wil ook op inter
nationaal vlak een gekontroleerde en be
perkte wapenhandel realizeren 

Patnk Vankrunkelsven en Nelly Maes zijn 
er na een afweging van dit nieuwe wetsonts-
werp van overtuigd dat de balans positief 
doorslaat Het bevat een groot aantal nieu
wigheden die een direkte uitvoenng zijn van 
de in de parlementaire onderzoekskommis
sie geformuleerde suggesties Zo wordt de 
hele wapenhandel aan een stelsel van door 
de regenng te verlenen vergunningen onder
worpen De regering gaat een lijst opstellen 
van wapens die onder geen beding in-, uit- of 
doorgevoerd mogen worden Elke toestem
ming voor een wapenlevenng zal voortaan 
afgewogen worden tegenover het naleven 
door de betrokken staat van de internatio
naal erkende rechten en vrijheden 

De gevoelig verzwaarde strafmaten voor 
overtreders betekenen een belangrijke ver
betering Dank zij de VU is m de Memorie 
van Toelichting ekspliciet vermeld dat wa-
penlevenngen verboden moeten worden aan 
landen die de klausule van met-wederuitvoer 
schenden Landen aan wie wapens geleverd 
worden moeten er zich immers schnftelijk 
toe verbinden deze wapens met opnieuw uit 
te voeren In het verleden gebeurde het 
meermaals dat landen ongesanktioneerd 
hun woord braken en zo een embargo om
zeilden Denken we maar eens aan de muni-
tielevenngen aan Jordanië, die onmiddelijk 
doorgevoerd werden naar Irak in het kader 
van het superkanon 

Tenslotte moet er door de regenng elk jaar 
een verslag worden uitgebracht aan de Ka
mer van volksvertegenwoordigers over de 
toepassing van deze wet Zo wordt er een 
noodzakelijk instrument geschapen voor een 
demokratische kontrole Daar liep het m het 
verleden wel eens mank 

Ondanks deze vrij positieve evaluatie zijn 
Patrik Vankrunkelsven en Nelly Maes met 
blind voor een aantal onvolkomenheden De 
wet delegeert nogal wat verantwoordelijk
heid aan de regering De ministers moeten 
hun werk dus grondig doen, wil deze nieuwe 

wet echt een sluitende regeling zijn De lijst 
met de verboden te eksporteren wapens 
moet zo lang mogelijk zijn Daarnaast mag 
het KB dat het tuig opsomt waarop deze wet 
betrekking heeft geen lakunes vertonen 
Juist omdat de beruchte nachtkijkers met op 
de wapenlijst voorkwamen konden ze zonder 
veel problemen naar Irak worden ver
scheept 

Daarnaast zag de VU graag een bepaling 
in de wet opgenomen die de wapenuitvoer 
naar overbewapende ontwikkelingslanden 
verbiedt Hierbij denken Vankrunkelsven en 
Maes aan twee mogelijke beperkingen een 
maksimumbedrag aan wapens per hoofd van 
de bevolking en/of een maksimumpercenta-
ge van het BNP aan defensie 

SUGGESTIES 
Ook wapenlevenngen aan landen in kon-

flikt zouden verboden moeten zijn Op vraag 
van de joernalisten bevestigde Nelly Maes 
dat ook Zaïre onder deze verbodsbepalingen 
zou vallen De bepalingen die in het jaarlijkse 
verslag aan het parlement opgenomen wor
den dienen uitvoeriger omschreven te wor
den Dit om een echte kontrole van het 
parlement te verzekeren De administratie 
die een mogelijke wapenlevenng onderzoekt 
moet versterkt worden Tenslotte dient de 
inlichtingendienst van het leger beter en 
soepeler ingeschakeld bij de voorbereiding 
van het dossier tot toestemming of weigering 
van een wapenuitvoervergunmng 

Blijft tiet feit dat na 20 jaar VU-inspannin-
gen terzake deze regenng een belangrijke 
stap in de goede richting zet Deze handel in 
de dood wordt eindelijk aan banden gelegd 
In het kader van het toekomstplan voor 
Vlaanderen zullen de VU-parlementsleden 
erop toezien dat dit wetsontwerp een zo 
streng mogelijke reglementering zal bevat
ten 

Bart Somers 

WIJ — 29 MAART 1991 14 



WAPENHANDEL 

NOG WERK AAN DE WINKEL 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten is ervan 

overtuigd dat een Belgische wet op de wa
penhandel nooit volstaat om de wapenek-
sport sluitend aan banden te leggen. Dit was 
ook de konklusie van de parlementaire on-
derzoekskommissie. België is immers lid van 
de EG dat een stelsel van vrij verkeer van 
goederen kent. Onze grenskontroles worden 
sistematisch afgebouwd. 

Daarnaast maakt ons land deel uit van de 
NAVO. Dit brengt bepaalde verplichtingen 
inzake wapenleveringen met zich mee. Ten
slotte zal het argument van konkurrentie-
voor- en nadelen blijven spelen zolang er 
geen algemeen bindende en internationaal 
afdwingbare reglementering bestaat die de 
wapenindustrie, waar ook ter wereld, aan 
banden legt. Nelly Maes en PatrikS Vankrun-
kelsven kondigden een aantal inititieven aan 
die de VU Vlaamse Vrije Demokraten in de 
nabije toekomst zal ontplooien om tot een 

sluitende internationale regeling te komen. 
Ook in eigen land blijft er nog werk aan de 
winkel. 

De handel in wapens is internationaal 
gezien vrij. Dit principe is vastgelegd in het 
internationale recht, onder meer in het Hand
vest van Ekonomische Rechten en plichten 
van Staten (1974). Wel zijn er een aantal 
verdragen goedgekeurd die beperkingen in
houden op dit principe van vrijhandel. Ze 
hebben slechts betrel<king op bepaalde wel
omschreven wapens zoals gif-, bakteriologi-
sche en nukleaire wapens. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten wil dat 
onze regering van zijn lidmaatschap van de 
Veiligheidsraad gebruik maakt om initiatie
ven te ontplooien inzake een Algemeen Ver
drag op de Internationale Wapenhandel. Zo 
kan de VU gestalte geven aan de oproep van 
de Raad van Europa, die hier in september 
'89 op aandrong. Dit verdrag moet meer zijn 

VU VERSTOORT 
WAPENKONFERENTIE 

In de marge van dit wapenhandeldos
sier gingen de Volksuniejongeren, verge
zeld van de VU-parlementsleden Willy 
Kuijpers, Nelly Maes en Jaak Vandemeu-
lebroucke en de pijlerverantwoordelijke 
voor vrede, Patrik Vankrunkelsven, pro
testeren tegen een konferentie van wa
penhandelaren in het Sheratonhotel. 

Van maandag 25 tot woensdag 27 
maart organiseerde Advanced Technolo
gy International een groots opgezette 
bijeenkomst. 23 topeksperten kwamen er 
spreken over het thema Speciale opera
ties en konflikten met een lage intensiteit. 
In een advertentie voor de bijeenkomst 
stelt men bedrijven de vraag of ze klaar 

staan om de nieuwe ,,marktperspektie-
ven" die het Golfkonflikt biedt aan te 
grijpen. 

VUJO deelde een pamflet uit om te 
protesteren tegen de ongeoorloofde be
langenvermenging van leger, overheid 
en industrie. Willy Kuijpers en Nelly Maes 
riepen op tot een strengere kontrole op 
de wapenhandel. Maar vooral Patrik Van
krunkelsven trok de aandacht door zich 
met zijn volle gewicht en ongeacht de 
veiligheidsagenten een weg te banen tot 
in de konferentiezaal. Had Hugo Claus 
zijn Leeuw van Vlaanderen nog niet ge
draaid, dan had hij vast en zeker een 
andere hoofrolspeler gekozen. 

dan het op een rijtje zetten van een aantal 
mooiklinkende intentieverklaringen, zoals 
dat het geval was bij haar voorganger, de 
internationale VN-konferentie over het ver
band tussen ontwapening en ekonomische 
ontwikkeling (24 augustus - 11 september). 

NAVO AAN BANDEN ~ 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten streven 

naar een nieuw veiligheidskoncept dat min
der eenzijdig op West-Europa en de Verenig
de Staten is gericht. Men moet werk maken 
van een tweede Konferentie van Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (KVSE 2). Zo
lang de NAVO in zijn huidige vorm blijft 
bestaan wil de VU dat er ook hier maatrege
len ter beheersing van de wapenexport wor
den genomen. Het gebeurde immers maar al 
te vaak dat wapens via NAVO-partners naar 
,,gevoelige" landen doorgevoerd werden. 
De VU vraagt dat binnen de NAVO gestreefd 
wordt naar een gemeenschappelijke regle
mentering, een eenvormig toezicht en een 
eenvormige sanktionering inzake wapenle
veringen naar derde landen. 

De COCOM (Coördinatiecommissie voor 
Multilaterale eksportkontrole) zou zich met 
deze taak kunnen inlaten. Voorwaarde is dan 
wel dat het feitelijke machtsmonopolie van 
de VS binnen COCOM zou bijgestuurd wor
den naar een meer evenwichtige struktuur. 
Andere staten zouden zich bij deze ver
nieuwde COCOM kunnen aansluiten. We 
denken op de eerste plaats aan Japan, 
Australië en sommige Midden-Europese lan
den. Zo zou het embrio van een nieuw 
wereldomvattend veiligheidssisteem kunnen 
worden opgebouwd. 

EENVORMIG EG-BELEID 
In 1993 wordt de interne Europese markt 

voltooid. De kontroles binnen de grenzen 
verdwijnen. Daarom is het van het allergroot
ste belang dat de Europese Gemeenschap 
zo snel mogelijk tot een gezamelijke kommu-
nautaire regelgeving inzake de wapenhandel 
overgaat. Het in oktober '87 door het Europe
se Parlement aangenomen Ga//uz/-verslag 
bevestigde dat dit mogelijk is, zeker wat de 
wapenhandel met de Derde Wereld betreft. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten ver
klaarde er zich bij monde van Vankrunkels
ven en Maes voorstander van dat de EG 
bevoegd wordt inzake het eksterne wapen-
verkoopbeleid. De VU wenst dat de Belgi
sche regering deze materie ter sprake brengt 
bij de diskussies over de herziening van het 
EG-Verdrag in het kader van de vera^ezenlij-
king van de Europese Politieke Unie. 

In eigen land is ook nog lang niet alles 
koek en ei. De VU Vlaamse Vrije Demokra
ten wil ervoor ijveren dat de wapenproducent 
en -eksporteur aan een speciale reglemente
ring ondera/orpen wordt. Vandaag is het al te 
gemakkelijk om een wapenbedrijf op te star
ten. Het beroep van wapenproducent en -
uitvoerder moet aan strenge voorwaarden [> 

15 WIJ — 29 MAART 1991 



HET BLOED VAN DE DRIEKLEUR 
BELGISCHE WAPENEKSPORT NAAR DERDE WERELD 
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onderworpen worden. Hun aantal dient be
perkt te worden zodat ze overzichtelijk en 
kontroleerbaar zijn. 

Tot slot vraag de VU dat het verdrag 
„inzake het verbod of de beperking van het 
gebruik van bepaalde konventionele wapens 
die geacht worden buitensporig leed te ver
oorzaken of een niet-onderscheidende wer
king te hebben" van 10 oktober 1980, onder
tekend door België op 15 mei 1981, zo snel 
mogelijk ter bekrachtiging aan het Belgische 
Parlement wordt voorgelegd. 

(bs) 

Het dossier Wapenhandel is een onder
deel van het VU-Toekomstplan voor 
Vlaanderen, pijler Vrede. Het kan aange
vraagd worden bij de VNS, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel, 02/219.49.30. 

Mi 
Toekomstplan 

Voor Vlaanderen 

In de marge van de persontmoeting 
van de pijler vrede pakte Nelly Maes uit 
met vertrouwelijke cijfers inzake de Belgi
sche wapenuitvoer. Elk jaar krijgen de 
leden van de kommissie Buitenlandse 
Zaken een tabel waarop de legale wape-
neksport per regio vermeld staat. Dit 
cijfermateriaal dient meer om te verhul
len dan om toe te lichten. 

De indeling van de kategorieën veran
dert al eens, wat elke vergelijking in de 
tijd bemoeilijkt. Zo werd het Midden-

Oosten lussen 78 en '82 onder Noord-
Afrika gekatalogeerd. Vanaf '83 werd dit 
dan een eigen kategorie. Verder wordt er 
heel wat gegoocheld met benamingen: 
de termen Australië, Austraal Afrika en 
Zuidelijk Afrika worden nogal eens ver
keerdelijk door elkaar gebruikt. Tenslotte 
is er vor de jaren '86 en '90 alleen 
informatie beschikbaar over het eerste 
semester. 1987 werd zelfs volledig buiten 
dit ministerieel Informatiekanaal gehou
den. 

Uit het cijfermateriaal blijkt dat de lan
den van de Derde Wereld in het alge
meen en het Midden-Oosten in het bij
zonder onze beste klanten zijn. De legale 
wapenhandel lijkt de laatste jaren wel af 
te nemen. Ons land produceert immers 
niet direkt hoogtechnologisch wapentuig 
en heeft erg te lijden onder de konkurren-
tie van de lage loonlanden. Nelly Maes 
denkt echter dat onze wapenuitvoer ten 
gevolge van de Golfoorlog weer sterk zou 
toenemen. 
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MAATSCHAPPIJ 

„TURK BEROOFT 
BEJAARDE" 

D
E titel boven dit artll<el is geen 
uitzondering in de Vlaamse dag
bladpers. Al nfioeten we eerlijk 
gezegd toegeven dat we bij het 
doorbladeren van de kranten 
van verleden week ook op vol
gende titel stootten; \Neei 
brandstichting bij Marolfkanen. 
Het ging hier over de Marok
kaanse familie uit Willebroek, 
die het slachtoffer werd van en

kele brandstichtingen (intussen bekende de 
13-jarige zoon van het gezin de feiten op één 
uitzondering na). Zo'n titels vormen echter 
eerder een uitzondering. 

Zeker in uiterst rechtse kringen wordt er 
tegenwoordig geen aanleiding onaange
roerd gelaten om de kriminaliteit in de sa
menleving in verband te brengen met het 
verschijnsel van de gastarbeid. Volgens 
Vlaams minister van Welzijn en Gezin Jan 
Lenssens (CVP), die een brochure uitgaf 
getiteld Twintig vooroordelen over migranten 
en een weerlegging is dit verband helemaal 
niet bewezen. Lenssen noemt het wel een 
hardnekkig vooroordeel om te denken dat 
migrantenjongeren dikwijls agressief zijn, 
dat de vreemdelingen de oorzaak zijn van de 
toenemende kriminaliteit, dat ze meer krimi-
neel gedrag vertonen of dat ze geen respekt 
hebben voor onze wetgeving. 

NATIONALITEIT 
IS IRRELEVANT 
• Bestaat er geen eksakt cijfermateriaal 
over delinkwentie bij migranten, om in één 
keer alle demagogie hierover onmogelijk 
te maken? 

Vic Anciaux: „Precieze cijfers over liet 
aandeel van de vreemdelingen in de „l<lei-
ne" of „grote" kriminaliteit zouden niet be
kend zijn, meer nog, zouden bewust niet ter 
beschikking worden gesteld. Verscheidene 
bronnen, zoals de Annales de droit, la Revue 
Nouvelle en het mei-rapport van Paula 
D'Hondt, wijzen erop dat het statistisch 
apparaat in België m.b.t. delinkwentie bij 
vreemdelingen bedroevend is. We kunnen 
ons echter de vraag stellen of het vrijgeven 
van precieze informatie hieronitrent niet zou 
leiden tot nog meer racisme en intolerantie." 
m Hoezo? 

„De vraag van welke nationaliteit de da
ders van deukten zijn, is eigenlijk irrelevant: 
door wie de misdrijven ook gepleegd zijn, ze 

Volgens kommissaris van de Gerechtelijke Politie Audenaert kan men op basis 
van de voorhanden zijnde statistieken over kriminaliteit niet stellen dat 
migranten relatief meer misdrijven plegen dan Belgen. Volgens Vic Anciaux 
doet de vraag naar de nationaliteit van de daders van misdrijven eigenlijk niet 
terzake. (foto zafao 

zijn onduldbaar en onverdedigbaar Ze moe
ten bestraft worden. Eerder dan een speur
tocht op het getouw te zetten naar de natio
naliteit of de etnische oorsprong van de 
daders lijkt het mij van prioritair belang te zijn 

„Turk berooft bejaarde", het is 
een titel die regelmatig in de 
Vlaamse populaire dagbladen 
opduikt. Over de relatie tussen 
kriminaliteit en gastarbeiders 
doen de meest tegenstrijdige 
meningen de ronde. Voor som
migen bestaat er een onlosma
kelijk verband tussen gastar
beid en kriminaliteit, anderen 
dan weer stellen met uitgestre
ken gezicht dat beiden niets 
met elkaar te zien hebben. We 
staken ons licht op bij Vic An
ciaux en zijn kabinetsmedewer
ker Ludo Smekens, beiden ge
specialiseerd in migrantenza
ken. 

dat men zou komen tot een preventieplan, 
een samenhangend en efficiënt veiligheids
beleid, ook wat de zogenaamde „kleine" 
kriminaliteit betreft." 

• Waaruit kan zo'n preventieplan be
staan? 

„In een dergelijk plan horen zowel politio
nele en repressieve elementen voor te ko
men als meer preventief-sociale maatrege
len. Het kan immers niet ontkend worden dat 
de sociale achtergrond en de slechte levens
omstandigheden aanleiding kunnen geven 
tot een krimineel gedrag, maar evenzeer een 
té laks optreden van politie en justitie. Dit 
geldt zowel voor migrantenjongeren als voor 
Vlaamse jongeren uit gelijkaardige sociaal-
ekonomische middens. Daarom heb ik, als 
staatssekretaris bevoegd voor het Weten
schapsbeleid in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest, opdracht gegeven de haalbaarheid 
en de voorwaarden van zo'n plan te onder
zoeken, en aansluitend hierbij een konkreet 
preventieplan voor de Brusselse binnenstad 
uit te werken. 

SUBJEKTIEF A S P E K T ~ 
Afgezien van de objektiviteit van het pro

bleem, dient er ook op het subjektief aspekt 
gewezen te worden: zowel de perceptie van 
de kriminaliteit als het gevoel van onveilig
heid worden in grote mate beïnvloed door de 
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WIJ IN EUROPA 

(vervolg van biz. 7) 

HET BALKANKRUITVAT 
attitude van de burger ten opzichte van de 
vreemdelingen." 
• Wablieft? 

j „ Wel, eenvoudig gezegd zal eenzelfde feit 
in het ene geval beoordeeld worden als 
krimineel, en in het andere als een „kwajon-
gensstreek", naargelang de etnische af
komst van de dader. Het is bekend in de 
kriminologie dat groepen die het meest „ge
viseerd" worden ook het meest kans maken 
om „gekontroleerd" en „gepakt" te worden. 
Dit gegeven kan de kriminaliteitsstatistieken 
beïnvloeden. 

Tot slot wil ik er op wijzen dat bij het 
opstellen van een preventie- en veiligheids
plan het uitwijzen van kriminelen een positief 
element kan zijn, maar toch voorzichtig en 
genuanceerd dient behandeld te worden. 
Een uitwijzingsbeleid dient dan wél gekop
peld te worden aan het verblijfsstatuut van 
de betrokkene. Hoe steviger zijn statuut, 
bvb. hoe langer hij hier verblijft, hoe minder 
kans op uitwijzing." 

Op een studiedag aan de K.U. Leuven 
werd ook over de relatie tussen kriminalitelt 
en vreemdelingen gesproken. Vooral de ver
klaringen van Glenn Audenaert, kommissa-
ris van de Gerechtelijke Politie in Brussel, 
deden heel wat stof opwaaien. Ook Aude-

' naert stelde dat de statistieken over krimnali-
I telt bij vreemdelingen geen duidelijke kon-

kluzies toelaten. Voor zover er wel konkiu-
zies getrokken kunnen worden, ontkennen 
die volgens Audenaert dat vreemdelingen 
relatief meer misdrijven op hun kerfstok 
zouden hebben dan Belgen. Wat de ophef
makende knminele zaken betreft, stelde Au
denaert zelfs vast dat voor zover de ervaring 
reikt alle opgehelderde misdrijven gepleegd 
werden door alleen Belgen, ofwel door Belgi
sche mededaders. 

RACISTISCHE POLITIE? 
Audenaert had het ook over het vrij alge

meen verspreide racisme in politierangen. 
HIJ stelde dat de dienstleiding van een politie
korps dergelijke uitwassen al te dikwijls toe
laat om de goede werking van de dienst niet 
in de weg te staan. De kommissaris van de 
Gerechtelijke Politie pleitte voor het opne
men van migranten in de politiediensten, een 
aangepaste opleiding voor de politiemannen 
en de oprichting van een kontrole-orgaan 
waarnaar iedere politieman zich kan wen
den. 

Audenaert stak ook een verwijtende vinger 
uit naar de politici, die het migrantenpro
bleem jarenlang heten rotten. Nu schijnt heel 
België op het politieapparaat te schieten, 
stelde Audenaert. Dat is al te makkelijk. Het 
gestoorde veiligheidsgevoel van de bevol
king IS een beleidsmatig probleem. En de 
kommissaris besloot: Een samenleving heeft 
de kriminaliteit die ze verdient, en het politie
apparaat dat ze zich wil veroorloven. De 
ziekte is gekend, de diagnoze gesteld, voor 
de terapie moeten we bij de beleidsverant
woordelijken zijn " 

(pdj) 
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• De Kosovaarse leiders reizen veel om 
hun zaak te verdedigen in de wereld. Wat 
verwacht u van Europa? 

„Onze reizen en kontakten hebben in 
Europa diplomatiek en parlementair positie
ve resultaten opgeleverd. Spijtig genoeg 
wordt dit te weinig gekonkretiseerd met doel
treffende maatregelen vanwege de Europe
se ministerraad. De politieke en ekonomi-
sche belangen wegen blijkbaar zwaarder. Er 
is wel een morele steun van Europa voor 
onze zaak, vooral inzake mensenrechten. 

GEVOELIGE 
VLAMINGEN 

Het Europees Parlement vroeg bij herha
ling om aan ekonomische steun voor Joego
slavië de voonvaarde van eerbiediging van 
de mensenrechten te verbinden. Deze more
le steun is voor ons levensbelangrijk in deze 
zware repressietijd." 

• Zou de demokratisering van de staat 

Albanië In enigerlei mate Kosova ten goe
de komen? 

„Alleszins. Als de grenzen opengaan is 
dat voor ons kultureel en sociologisch be
langrijk. Wij zijn immers één volk. Het zal 
voor ons in Kosova een psichologische rug
gesteun betekenen." 

• Zoals u weet bestaat in Vlaanderen een 
vrij grote belangstelling voor de zaak van 
Kosova, inzonderheid bij de Vlaams-natio
nalisten... 

„Daar zijn wij erg dankbaar voor. Waar-
zijnlijk zijn de Vlamingen gevoeliger voor 
onze problemen, omdat jullie ook eeuwen 
bezetting gekend hebben. 

Jullie hebben echter al heel wat bereikt. 
Met vreugde stellen wij vast dat wij — dankzij 
de inzet van jullie parlementsleden — nu ook 
steun vinden bij andere partijen in Vlaande
ren en Wallonië. Wijzijn ook erg dankbaar 
voor de humanitaire hulp uit Vlaanderen. 
Mag ik langs deze weg de dank en de groet 
van mijn volk overmaken ?" 

Karel Van Reeth 

In de veelvolkerenstaat Joegoslavië tikt de tijdbom steeds sneller. 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD is 

DE KELTEN 
IEREN 

Wie de psichologie van de leren wat kent 
of met hun geschiedenis enigszins ver
trouwd is, kan niet verwachten dat de Ierse 
kwestie helemaal opgelost geraakt vooraleer 
de Engelsen hun Iers bruggehoofd opgeven. 

ULSTER 
BEWEEGT NODE 

Op 20 februari 1990 wijst Groot-Brittannië 
een aanbod af van het Iers Republikeins 
Leger (IRA) om rechtstreeks en zonder voor
waarden te onderhandelen over Noord-ler-
land. De Britse regering eist dat het IRA eerst 
alle geweld moet afzweren. Dat heeft ze in de 
twintiger jaren ook gezegd. Toch heeft ze 
toen de leren hun vrijstaat moeten geven. 

Engelse regeringen hebben trouwens in 
de loop der tijden ook geen geweld ge
schuwd. De afwijzing betekent niet dat Lon
den de gang der gebeurtenissen passief 
afwacht. De Britse staatssekretaris voor 
Noord-lerland, Peter Brool<e, probeert al 
vanaf het begin van het jaar een nieuwe 
strategie. Hij bereikt in juni dat de Ierse 
regering zich in een eerste tijd buiten de 
onderhandelingen houdt die hij voert met de 
Noordierse partijen (behalve Sinn Féin). Het 
ligt in zijn bedoeling, het rechtstreekse be
stuur van Brits Noord-lerland vanuit Londen 
te vervangen door een gewestelijke struk-
tuur, waarin Britten en leren met elkaar 
zullen moeten leren omgaan. 

Tegen alle verwachtingen en verklaringen 
in laten de Britse Unionisten zich ompraten 
om deel te nemen aan een Noord-Zuid-
gesprek. Toch loopt deze wederzijdse be
reidheid om te spreken stuk op een schijn
baar procedurekonflikt, in feite op een hou
ding die zowel van Ierse als van Britse zijde 
moet duidelijk maken dat Noord-lerland tot 
hun respektieve soevereiniteit behoort. 

In oktober komt Sinn Féin-leider Gerry 
Adams naar Brussel om Europa te herinne
ren aan een droevige verjaardag. 

Op 19 oktober 1988 werd zijn partij bij wet 
de toegang tot radio en televisie ontzegd. 
Sedertdien hoort en ziet het Britse publiek 
nog slechts één versie van wat in dat pro
bleemgebied aan de hand is: een zinloze 
terreur volgens de Britse regering, een vol
gehouden vrijheidsstrijd volgens Sinn Féin. 

Procentuele inplanting van Britten (Engelsen en Schotten e.a.) In oorspronke
lijk Iers gebied. (bron: A.T.Q. Stewart, The Narrow ground) 

Aar)slagen zijn er ook in 1990 genoeg 
geweest: op een konservatief Lagerhuislid, 
op de konservatieve ,,Carlton club" te Lon
den, op Britse militaire doelwitten in Duits
land, soms ook op de verkeerde doelwitten. 
Om van de wederzijdse moordpartijen in 
Noord-lerland zelf niet te spreken. 

IERLAND 
ZONDER IERS.,. 

in de republiek Ierland roert er ook iets. In 
november krijgt dit land voor het eerst een 
vrouw, nog wel een progressieve, als presi
dent: Labour-kandidate Mary Robinson. In 
1985 nam ze ontslag uit haar partij als 
protest tegen het Anglo-lers akkoord dat 
volgens haar de Britse Unionisten in de kaart 
speelde. Nu wil zij voorrang geven aan 
toenadering tot dezelfden. 

Ierland is het levende voorbeeld van de 
stelling dat een volk niet genoeg heeft aan 
een staatsstruktuur om zijn identiteit te be
schermen. Als men de taal als een belangrijk 
bestanddeel van de identiteit beschouvrt, is 
het hiermee in Ierland slecht gesteld. 

In oktober sterft Breandan 0'hEithir (60), 
schrijver van het eerste Gaëlisch-lerse boek 
dat ooit aan de kop stond van de meest 
verkochte werken; een verlies voor de Ierse 
taalkultuur. 

...EN ZONDER I E R E N F 
Even erg als de benarde toestand van de 

taal is de demografische leegloop, leren 
blijven bij duizenden uitwijken, minder dan 
vroeger naar Amerika, meer naar Groot-
Brittannië, waarmee een haat-liefde-verhou-
ding hen schijnt te verbinden. In 1986 waren 
het er nog 27.000,35.000 in 1987, 38.000 in 
1988 en, zoals in 1990 blijkt, 46.000 in 1989. 
Dit zijn officiële cijfers. De echte zouden nog 
hoger liggen. Het komt neer op een uittocht 
van 150 leren per dag; wat voor een bevol
king van 3,5 miljoen mensen veel is. Vooral 
het afgelegen Connemara wordt getroffen. 

Oorzaak schijnt de hoge werkloosheid (20 
%) te zijn. De enige goede kant er aan is het 
behoud van de ongeëvenaarde Ierse groene 
ruimten. 

18 WIJ — 29 MAART 1991 



VOLKEN EN STATEN 

SCHOTTEN KORNERS 
De Schotten blijven in een onvoorspelbare 

mate nationalist In 1989 werd gestart met 
een Constitutional Convention die nog 
steeds aanhoudt Zij groepeert mensen van 
Labour, Liberal Democrats, gemeenteraads
leden, vakbondsleden en kerkbedienaren 
Door echte nationalisten wordt zij geboycot 
(te zwaki) en door Tones gemeden (te dicht 
bij nationalisme') 

Opiniepeilingen leren dat drie vierden van 

de Schotten een zelfstandig parlement bin
nen Groot-Brittannie of zelfs vlakaf onafhan
kelijkheid willen De helft van de konservatie-
ven zou gewonnen zijn voor zelfbestuur In 
Labourrangen is dit 44 % maar daar boven
op nog eens 38 % voor de volledige onafhan
kelijkheid 

Merkwaardig is het aandeel van de jeugd 
51 % van de Schotten tussen 18 en 24 jaar 
willen volledige onafhankelijkheid 

Tot in de 17de eeuw werd op het schierei
land Cornwall Comisch gesproken Sedert 
enkele jaren spannen een aantal zonderlin
gen zich in om deze dode taal weer leven in 
te blazen Er zouden nu al weer 80 gezinnen 
zijn die thuis Comisch spreken 

En nu IS de Cornische Taalraad (Kesva an 
Tevas Kernewek) er in geslaagd, van het 
Britse ministene van Ondenwijs te bekomen 
dat het Comisch officieel erkend wordt 

BRETOENEN 
Kenmerkend voor een nationale beweging 

in haar eerste stadium is de felle genchtheid 
opo taaitoestanden De Bretoense beweging 
IS oud genoeg om veel verder te staan Maar 
tegen een tegenstander als de jakobijnse 
Franse staat is tot nu toe nog geen enkele 
nationale beweging opgewassen Vandaar 
dat ook de Bretoenen nog altijd het allerbe
langrijkste minimum van hun identiteit trach
ten te redden, hun taal 

SLECHT NIEUWS 
In juni worden te Parijs twee Bretoenen 

voor dezelfde feiten veroordeeld De ene tot 
4 maanden gevangenisstraf, de tweede tot 
10 maanden De eerste had er in toegestemd 
Frans te spreken, de tweede met Het kostte 
hem 6 maanden 

De televisie FR3 verandert voor de zoveel
ste maal zijn zendtijd voor de Bretoense 
uitzendingen, zonder de kijkers te verwitti
gen De gekozen uren zijn weer minder 
gunstig Wanneer men bedenkt dat deze 
uitzendingen met eens alle dagen gebeuren, 
meet men de afstand die de Bretoenen nog 
scheidt van een normale televisiestoestand 

De Bretoensgezinden kijken verder dan de 
loutere taalkwestie Zij klagen de verwaarlo
zing aan van de 40 goederenstations in 
Bretagne, waarvoor de SNCF duidelijk geen 
belangstelling meer heeft Nochtans kost 
vervoer per spoor minder energie en ontlast 
het de wegen Is het toevallig dat ekologi-
sche en nationale overwegingen zo vaak 
samenvallen"? 

Een nationale beweging zonder betogin
gen lijkt ons moeilijk denkbaar 

Op zaterdag 17 maart komen 5 a 600 
personen te Naoned (Nantes) op straat, ge
volg gevend aan een oproep van het „Comi
té pour l'unité administrative de la Breta
gne" ZIJ grijpen een kongres van de socialis
tische partij aan om de afsplitsing van de 
Loire-monding (met Naoned) aan te klagen, 
om onderwijs in 't Bretoens te eisen en ook 
,,een decentralisatie die dicht bij autonomie 
komt" 

etre div galon. Divizout a rejont ur pennadig, ha setu tri 
den o tispartian diouzh ar re all hag i ha tostaat d'an ti; 
ar munuzer a zigoras an nor, paotr-al-lastez a astennas e 

Ondermeer door middel van moderne Bretoense kinderboekjes wordt getracht 
de oude Keltisclie taal ook bij de jongsten levendig te houden. 

In maart eveneens wordt in Frankrijk een 
volkstelling gehouden Sommige Bretoense 
groepen hadden gedreigd met een boykot 
indien in de vragenlijst met zou voorkomen 
„spreekt U Bretoens'" De vraag wordt met 
opgenomen en de boykot blijft uit Toch 
neemt, voor het eerst, een staatsinstelling de 
moeite, aan de Bretoenen uit te leggen 
waarom het met kan De argumenten klop
pen met maar het feit van een repliek ver
schaft de Bretoenen zelf al enige voldoening 

GOED NIEUWS 
Er IS ook goed nieuws 
Het departement Cótes-du-Nord heet 

voortaan Cótes d'Armor Armor betekent in 
het Bretoens ,,het land van de zee", de oude 
inheemse naam van dit land 

Het onderwijs van (nog met in) het Bre
toens maakt langzaam maar zeker vorderin
gen in lagere scholen van beide netten, 
althans in het departement Fmistere 

In de lente brengt het onderzoek van een 
studente m kommunkatiewetenschappen 
aan het licht dat 65 % van de burgemeesters 
in het departement Finistère (het verst weste 
lijke) Bretoens spreken Lezen doen slechts 
41 %, 20 % brengen het tot schrijven 

De jongste generatie is gevat door de 
kulturele herleving van de zeventiger jaren, 

de oudste heeft nog katchismusles in het 
Bretoens gekregen 

Eigenaardige, tevens verontrustende, 
vaststelling 73 % van de Bretoensspreken-
den hebben hun taal met doorgegeven, al 
bekennen zij die met groot genoegen te 
spreken 

Het IS hoe dan ook bemoedigend dat 90 % 
van de gemeenteraden m het westen van 
Bretagne gepleit hebben voor een wet die 
het Bretoens op de lessenrooster plaatst 

Karel Jansegers 

WELSEN 
Uit Wales kunnen we weinig benchten In 

de zomer wordt daar sabotage gepleegd op 
de redakfie van een Engels-Wels woorden
boek Het IS namelijk de bedoeling van de 
Weisgezinden, de tweetaligheid van hun 
land te versterken door Engelse mwijkelin-
gen er toe te brengen Wels te leren 

De tweetaligheid is met alleen voor het 
instandhouden van het Wels van belang Ze 
betekent ook werk voor Welse mensen, al
vast bij de overheid Het zijn er weer zovele 
die met hoeven uit te wijken Wedijver van 
inwijkelingen hoeven ze nauwelijks te vre
zen En meteen versterken ze de positie en 
het aanzien van al wie Wels spreekt 
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WAASLAND 

LAND IN EEN GORDEL VAN 
STROMEN GEPRANGD... 

L
AND in een gordel van stromen 
geprangd", luidt de aanhef van 
het manhaftige Waaslandlied. 
Eeuwenlang kende de streek een 
geïsoleerd bestaan, gekneld tus
sen Schelde en Durme en de 
Nederlandse grens. 

Enkele grootse projekten inza
ke verkeersinfrastruktuur en in
dustrie hebben het Waasland uit 
zijn beslotenheid gehaald. Het 

heeft de ruim 250.000 Waaslanders welva
rend maar ook kwetsbaar gemaakt. 

DRASSIGE GROND ~ 
De naam ,,Wasia" duikt in de geschreven 

bronnen voor het eerst op in 868. De naam is 
afgeleid van het germaanse „wasu", wat 
zoveel betekent als,.drassige grond". Dat is 
althans de meest aanvaardbae etimologi-
sche verklaring, want sommigen zijn van 
oordeel dat ,,Waasland" ook wel eens zou 
kunnen voortspruiten uit ,,waastyne" (woes
tijn). De streek was oorspronkelijk immers 
erg onvruchtbaar en de Wase boeren heb
ben hard gelabeurd vooraleer zij in het 
Waaslandlied werden bezongen als ,,volk 
dat woestijnen in tuinen omschiep". 

Het Waasland is geografisch nauwkeurig 
afgebakend. Kerngebied vormt het bestuur
lijk arrondissement Sint-Niklaas met z'n ze

ven gemeenten: Beveren, Kruibeke, Loke-
ren, Sint-Gillis, Sint-Niklaas, Stekene en 
Temse. Dat Moerbeke-Waas (arr. Gent) en 
Waasmunster (arr. Dendermonde) tot het 
Land van Waas behoren, zal niemand be
twisten. De namen van beide gemeenten 
spreken voor zich. Tijdens de Franse bezet
ting, eind 18e eeuw, werden zijn bestuurlijk 
uit het Waasland losgerukt. 

Al minder geweten is dat ook Zwijndrecht 
Wase grond is. Zwijndrecht en het daarmee 
in 1977 samengevoegde Burcht werden m 

Wie langs de El 7 van Antwer
pen naar Gent rijdt, is al een 
behoorlijk eind de Kennedytun-
nei uit, wanneer Reinaert de 
Vos hem vanop het toeristisch 
streekbord Land van Waas be
groet. Reinaert loopt er door 
met kanada's afgezoomde bol-
ie akkers, die twee oogsten per 
jaar opleverden: een hoofdteelt 
in de zomer en rapen in 't na-
Jaar. 
Kanada's, bolle akkers en ra
pen... Het zijn of waren de agra
rische karakteristieken van de 
streek. Maar het Waasland is 
ook de streek van de Boelwerf 
en de kerncentrales, van de 
dichters Anton van Wilderode 
en Paul Snoek, van de Lokerse 
Feesten en de Sint-Niklase bal
lons, van priester Poppe en 
broeder Isidoor, van de abdijen 
Baudelo en Rozenberg én van 
twee Volksunie-burgemees
ters, Antolne Denert en Oktaaf 
Meyntjens. 

Het stadhuis van St.-Nlklaas, trots 
van het Waasland. (foto wu) 

1923 overgeheveld van Oost-Vlaanderen en 
het arrondissement Sint-Niklaas naar de pro
vincie Antwerpen. Een grote hap van Zwijn
drecht en Burcht werd zelfs opgeslokt door 
de stad Antwerpen: het huidige Antwerpen-
Lmkeroever, vroeger bekend als het Vlaams 
Hoofd of Sint-Anneke. 

De oudste sporen van menselijke aanwe
zigheid m het Waasland gaan terug tot het 
epipaleolitikum, zowat 9000 v.Kr. Belangrijke 
vondsten werden gedaan van Gallo-Romein-
se nederzettingen. Zo o.m. ontdekte men te 
Waasmunster (Pontrave) urnen en overblijf-

In de zeventiende eeuw werd dit ge
kroonde wapen van het Waasland 
gebruikt: een raap als simbool van de 
algemeen verspreide landbouw en in 
de rand: Sigillum ad acta Wasiae. 

selen van waterputten, steen- en pottenbak
kerijen en ijzerproduktie. In Belsele werd een 
partij Romeinse munten aangetroffen. 

DÖORDË 
EEUWEN HEEN 

Over de Frankische periode is weinig ge
weten. Vele plaatsnamen stammen uit dat 
tijdvak. De Frankische bevolking werd geker
stend door monniken die vanuit Gent ope
reerden. Zij stichtten de abdijen van Baudelo 
(Klein Sinaai), Coestvoorde (Sint-Gillis), Ro
zenberg (Waasmunster) en Salegem (Vrase-
ne). 

Het Land van Waas werd door het Verdrag 
van Verdun (843) bij Frankrijk ingedeeld. 
Vervolgens kwam het onder Duitse kontrole, 
maar vanaf de 11de eeuw oefenden de 
graven van Vlaanderen er hun heerschappij 
over uit. In 1241 vaardigde Joanna van 
Konstantinopel, gravin van Vlaanderen, de 
„Keure van het Land van Waas" uit. Hef 
Waasland werd een aparte bestuurlijke enti
teit, geleid door een hoogbaljuw en een 
kollege van zeven hoofdschepenen (plaatse
lijke vooraanstaanden) met zetel te Sint-
Niklaas. 
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WAASLAND 

De keure bleef a.h.w. de grondwet van het 
Land van Waas tot de Franse periode.ln 
1795 werd de streek een kanton van het 
Département de l'Escaut, bestuurd door ze
ven administrateurs, een agent national en 
een substitut. 

Tijdens de periode van het Verenigd Ko
ninkrijk der Nederlanden vormde het Waas
land een distrikt met aan het hoofd een 
distriktskommissaris. Bij de bestuurlijke in
deling van België werd het distrikt herdoopt 
tot „arrondissement Sint-Niklaas". 

.BERGEN' 
De llntbebouwing, de aanleg van enkele 

grote verkeerswegen, de industrialisering 
van de Linkerschelde-oever en de ruilverka
veling hebben de schoonheid van het Wase 
landschap veel schade toegebracht. 

Van de Scheldepolders in het noordoosten 
van de streek is niet veel meer overgebleven 
na de opspuitingen en het uitgraven van 
nieuwe dokken tussen de Schelde, de ex
presweg Antwerpen-Kust, de weg Sint-Ni-
klaas-Kieldrecht en de Nederlandse grens. 
Eens bestond het open polderlandschap uit 
vruchtbare akkers, die ten koste van hard 
zwoegen waren ingedijkt. 

De zandgronden vormen het grootste deel 
van het Waasland. De noordelijke gronden 

Wie langs de Wase E-wegen rijdt wordt door dit toeristisch streekbord 
begroet: Reinsert in pij op bedevaart door de tipische bolle akkers, de 
kanada's en een... raap. 

kregen een bestemming als akkerland of als 
laagstammige boomgaard. Het landschap is 
gesloten. Enkele onvruchtbare zandstuifrug-
gen doorsnijden het gebied van west naar 
oost. Op deze ruggen trof men aanvankelijk 
heide en schrale bossen aan, later vervan
gen door naaldbomen. De bossen van Steke
ne en de Stropers (Kemzeke) liggen op een 
zandstuifrug die loopt tot Kieldrecht. De 
bossen op de Heide van Waasmunster, Puit
voet te SInt-NIklaas en de Haasdonkse bos

sen vormen een tweede zandstuifrug die 
eindigt te Melsele. 

Kenmerk van de zuidelijke zandgronden 
zijn de met kanada's afgezoomde bolle ak
kers. De vruchtbare kalkrijke zandleem werd 
uit de ondergrond opgespit en, vermengd 
met mest, over de akkers gespreid. Om de 
waterhuishouding te normaliseren, werden 
rondom de akkers diepe grachten gegraven 
en werden er eerst wilgen en later kanadapo-
pulieren geplant. 

Zonnige vakantiegroeten 
van VTB-VAB 

Wie aan een echte droomvakantie denkt, 
zit nergens 20 goed als bij VTB-VAB. 
Winter of zomer, avontuurlijk of juist 

heerlijk rustig, in 't uiterste zuiden of in 
't hoge noorden, alleen of in groep... 

met VTB-VAB kan het. 
Naar uw eigen smaak, 

volgens uw eigen budget. 

WBOVAB 

vakantie met het puntje op de 1 
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WAASLAND 

Fietsend Waasland kent de Berg van El-
versele en de berg van Tielrode. Het gaat om 
de nijdige Durmecuesta die de zuidgrens van 
het Waasland vormt. De hoogste punten 
steken amper 35 meter boven de zeespiegel 
uit. 

TUIN VAN 
VLAANDEREN 

De abdijen hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van de land
bouw in het Waasland tijdens de 11de en 
12de eeuw. Omwille van zijn vele mogelijk
heden werd vooral vlas verbouwd. Uit het 
gesponnen garen werd linnen gemaakt. Van 
de „kiodden" sloeg men touw en uit het zaad 
perste men olie. Wat restte, was goed voor 
lijnmeel en lijnkoeken (dierenvoedsel). 

Tijdens de 14de eeuw beleefde het Land 
van Waas een agrarische revolutie, die zich 
pas tijdens de 17de en 18de eeuw in Europa 
zou verspreiden. Het traditionele drieslag
stelsel (één jaar winterteelt, één jaar zomer-
teelt en één jaar braakliggende grond) werd 
vaarwel gezegd. Door een intensieve bewer
king van de grond (opspitten van de zand-
leem en bemesting en een betere waterhuis
houding) kon men elk jaar tot tweemaal toe 
oogsten. Het Waasland werd de ,,tuin van 
Vlaanderen" genoemd en de raap werd als 
simbool van de vruchtbare grond in het Wase 
wapenschild opgenomen. 

De vlasteelt deed gedurende enige tijd een 
ambachtelijke lijnwaadnijverheld opbloeien, 
die echter in de loop van de 16de en 17de 
eeuw weer verdween omdat het verbouwen 
van vlas een meer lukratieve bezigheid bleek 
te zijn. De Wase vlasboeren verkochten hun 
produkten aan de Zuidnederlandse lijnwaad
nijverheld. Sint-Niklaas (1513) en Lokeren 
(1555) ontvingen marktoktrooien en begon
nen stilaan te verstedelijken. 

Tijdens de 18de eeuw begon het belang 
van de landbouw af te nemen. De tekstielnij-
verheid begon aan haar opmars. Daarnaast 
ontwikkelden zich ook zeepziederijen, olie
slagerijen, brouwerijen, klompenmakerijen 
en steenbakkerijen. In het begin van de 19de 
eeuw werden de eerste tekstielfabrieken op
gericht. De huisnijverheid bleef echter nog 
lang een betekenisvolle rol spelen. 

De tekstielnijverheid domineerde de Wase 
ekonomie tot na de Tweede Wereldoorlog. 
Zij kreeg rake klappen tijdens de krisis in de 
jaren '70. De aanleg van gemeentelijke in
dustrieparken en de industrialisering van 
Linkeroever bracht nieuwe nijverheden naar 
de streek. Enkele bedrijven buiten de tek-
stielsektor die een stevige reputatie hadden 
opgebouwd gingen failliet (bv. het staalver-
werkend bedrijf Nobels-Peelman te Sint-Ni
klaas) of werden afgeslankt (bv. scheepswerf 
Boel te Temse). 

Lieven Dehandschutter 

SINT-NIKLAAS, EEN STAD 
VAN KUNSTZAKEN 

St.-Niklaas neemt in de wereld van de 
beeldende kunsten een biezondere plaats in. 
Niet alleen zijn er de rijkelijk bedeelde ker
ken, de officiële en privé-gebouwen maar 
ook de fraaie plantsoenen die ruim bezaaid 
zijn met beelden en — eigen aan de stad — 
talrijke kunstzinnige rustbanken. 

Met hoofd en schouders steekt het Mu
seum van de Stad en van de Oudheidkundi
ge Kring van het Land van Waas boven alles 
uit. Het bevat verschillende afdelingen waar
onder een Mercator-afdeling met 16e-eeuw-
se kaarten en allassen, een galerij voor 
Schone Kunsten, de zaal Matthijs-Vanneste 

met o.m. kunstambachten, en een afdeling 
volks- en heemkunde. Het museum is ook 
een „gebruiksvoorwerp", zo loopt er tussen 
5 mei en 5 juni Kieskleurig, een edukatief 
projekt voor het basisondenwijs. 

EROS 
Van internationaal belang is het Exlibris-

centrumu, en daarmee leggen wij de nadruk 

[TENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 
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op St.-Niklaas als stad van de kleingrafiek. 

Nog maar een week geleden zat schepen 
van Kuituur A/e//y Maes een jury voor die 
uitspraak deed in de internationale Exllbris-
wedstrijd '91 met als tema Eros. De wedstrijd 
liep in het kader van de 15de Biënnale van de 
Kleingrafiek. Er waren 476 deelnemers uit 31 
landen, goed voor 1.128 inzendingen. 

Schepen Maes heeft tijdens hetzelfde 
voorbije weekeinde niet minder dan drie 
grafiektentoonstellingen geopend: in de Ci-
pierage op de Grote Markt, Hedendaagse 
Turkse Grafiek in het Stedelijk Museum, 
Zamanstraat en in het Stadhuis de ingezon
den stukken van de Exiibriswedstrijd. Al 
deze tentoonstellingen lopen tot 28 april a.s. 

Samen met deze manifestaties zagen ook 
enkele uitgaven het licht. Het driemaande
lijks tijdschrift voor grafische kunst Me Gra-
fika publiceerde een ekskluzieve uitgave 
over Turkse grafiek. Info: Beekmeersstraat 9 
te 9630 Zwalm (055/49.79.89). 

Door Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 
werd een aflevering (nr. 2, april, mei, juni '91) 
gewijd aan het Exiibriscentrum. Het werd 
samengesteld door de heren Van den Briele 
en Van Bouchaute, respektievelijk adviseur 
en archivaris van het centrum. De uitgave is 
rijkelijk voorzien van illustraties en begelei
dende teksten. Info: 051/42.42.99. 

Het Internationale Exiibriscentrum van St.-
Niklaas bestaat 15 jaar en beschikt over zo'n 
110.000 eksemplaren van de hand van 5.500 
kunstenaars, afkomstig uit 50 landen. De 
kroon wordt gespannen door Tjechoslovakije 
maar België, en dan voor Vlaanderen komt 
op de tweede plaats. 

TRADITIE 

Terloops nog vermeld dat in tal van andere 
gelegenheden nog tentoonstellingen lopen 
(Modern Vlaams tekstiel, keramiek, orga
nisch materiaal, akwarel, e.d.). Biezondere 
aandacht vragen wij voor een keramiekten-
toonstelling in de Salons voor Schone Kun
sten in de Stationsstraat; Labyrint Gallery op 
de Grote Markt waar gouaches getoond 
worden en voor Galerij 't Stamcaféken in de 
Nieuwstraat waar een breed gamma van 
artistieke technieken te kijk is. 

Niet vreemd aan deze kunstzakengolf is 
de aanwezigheid van de Akademie voor 
Schone Kunsten die op traditie kan bogen en 
een ruime waaier van disciplines aanbiedt. 
Deze akademie mag in Vlaanderen als rich
tinggevend worden beschouwd en van ont-
schatbare waarde voor het hele Waasland. 

Vermelden wij nog dat de Dienst Kuituur 
van St.-Niklaas een fraaie kunst- en kultuura-
genda uitgeeft. Info: 03/777.84.00. 
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DE GOUDEN SCHOENEN 
VAN HET WAASLAND 

Zondag staan SK Sint-Niklaas en SK Beve-
ren tegenover elkaar in de topmatch van 
tweede klasse. Wint Sint-NIklaas dan krijgen 
we misschien nog een boeiend kompetitie-
slot. Speelt Beveren gelijk dan promoveert 
de klub van de Freethlel zo goed als zeker 
voor de derde maal In zijn bestaan naar de 
hoogste klasse. 

VOETBALSPROOKJES 
wie de geschiedenis van de voetbalsport 

wil schrijven kan zijn „bewijs- en illustratie
materiaal" best in het Waasland verzame
len. Voor de tweede wereldoorlog was ons 
topvoetbal een aangelegenheid van (groot-
)steden. Het Waasland kwam in het stuk dan 
ook niet voor. SInt-Niklaas, dat na de grote 
wereldbrand kortstondig (twee seizoenen) In 
de hoogste klasse verscheen, regeerde toen 
wel de regio. Daarin kwam op het einde van 
de jaren zestig voorgoed verandering. 

SK Beveren, in wezen een dorpsklub die 
drie gouden schoenen voortbracht, schreef 
toen het eerste hoofdstuk van een bezielend 
en ontroerend voetbalsprookje dat tot ver 
bulten de landsgrenzen werd gelezen. De 
leeuwen van het Waasland verwierven toen 
de eretitel van,,nationale ploeg van Vlaande
ren". Beveren werd in zijn eigen wingewest 
het vuur aan de schenen gelegd door... de 
SK Lokeren. Een fusieklub (nieuwe ontwik
keling) die zwaar Investeerde (een voorzitter-
sponsor) in buitenlands talent en een gooi 
deed naar de macht. 

De drie klubs werden door de recentste 
kommerclallseringswoede enigszins terug
gedrongen in de nationale hiërarchie. Loke
ren hield het best stand, voor Beveren is 
beterschap op komst en... Sint-Niklaas kan 
niet eeuwig achterblijven bij... de kleine(re) 
buren. 

EEN KLUB VAN 
VIER BROERS 

Wat Is de oudste klub van het Waasland? 
Automatisch antwoordt men Sint-Niklaas. 
Omdat de voetbalsport in de steden sneller 
wortel schoot dan op het platteland. En 
nochtans... In De Geschiedenisj/an de voet
balsport in België en in Belgisch Kongo, het 
jubileumboek van de 50-jarige Voetbalbond, 
vinden we Vigor Hamme terug met stam-
boeknummer 221. In 100 jaar voetbal en 
klubleven, een historisch overzicht van de 
betreurde René Marien, lezen we dat SK 

Sint-Niklaas onder bedoeld stamboeknum-
mer In 1922 bij de voetbalbond aansloot. De 
klub koos aanvankelijk voor de naam Beer
schot Sint-Niklaas maar moest die naam 
wegens protest van de Antwerpse klub met 
dezelfde naam noodgedwongen loslaten... 

TRAGIEK 
Sint-Niklaas verscheen in 1926 voor het 

eerst in de nationale bevordering. In 1931 
promoveerde de klub naar de eerste afde
ling, de huidige tweede klasse. Ze kon er 
onmogelijk stand houden en zou pas tijdens 
de oorlogsjaren, in 1943, naar het op een na 
hoogste nivo terugkeren. Twaalf maanden 
later promoveerde de klub met een straat 
voorsprong (op Vigor Hamme) naar de top
klasse. Sint-Niklaas kon toen terugvallen op 
een sterk elftal dat gedragen werd door... 
vier broers. De Van Steenlants. Gust was de 
beste. Hij werd internationaal en zou tussen 
1948 en 1951 acht keer voor de Rode Duivels 
spelen. Gust, een doorzetter en bezieler, zou 
negentien jaar lang de ploeg stutten. Nadien 
week hij uit naar Zele en Stade Kortrijk. Hij 
kwam tragisch om het leven. In zijn Sint-
Niklaas werd hij aan het station door een 
lijnbus overreden... 

Sint-Niklaas, dat in die memorabele tijden 
eens met 0-11 op Willebroek won, kon in de 
hoogste reeks maar één jaar goed standhou
den. Het tweede seizoen was er teveel aan. 
Het zou tot 1984 duren vooraleer de Waas-
landers nog eens kortstondig in de eerste 
klasse verschenen. Nadien volgden de (bij
na) onvermijdelijke financiële en sportieve 
perikelen. Toch wil Sint-Niklaas niet bege
ven. De hoofdstad van het Waasland heeft al 
te lang en al te vaak moeten aanzien hoe 
kleinere centra uit de omgeving naar de top 
doorstoten en hoe haar betere spelers door 
andere kapitaalkrachtiger klubs werden weg
gehaald. Met gezond klubbeleid (zoals Beve-

ADVERTENTIE 

Wilfried Van Moer, de legendarische 
aanvoerder van Beveren: drievoudi
ge Gouden Schoen ! (foto VUM) 

ren) of met zware financiële middelen (zoals 
Lokeren). Er is wat van overgebleven. De 
onstilbare honger om zelf naar de top door te 
stoten. Al was het maar om het hoongelach 
niet langer te moeten aanhoren... Want ook 
dat is voetbal natuurlijk. 

HET KLEINE 
ANDERLECHT 

Geen klub kan in België vermoedelijk op 
meer simpatie terugvallen dan de SK Beve
ren. De klub werd geboren onder een geluk
kig gesternte. Zij startte in 1934 — vooraf 
hadden ,.Standaard FC" en ,,Amical FC" 
vruchteloos geprobeerd de voetbalsport te 
laten ontkiemen — in het Bisschoppelijk 
Verbond en werd onmiddellijk kampioen. In 
1949 hennnerde kardinaal Van Roey, die 
nooit eerder een voetbalklub in zijn bisschop
pelijk paleis had ontvangen, de voor het 

\> 
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eerst naar de nationale bevordering doorge
stoten Waaslanders aan de l<rachtprestatie 
van hun eerste bestaansjaar. 

De l<lub genoot toen al een bekoorlijke 
reputatie. Het heette geen uitzondering te 
zijn wanneer spelers en klubleiders na de 
match samen op zwier gingen om de wed
strijdrecette soldaat te maken. 

In 1952 werd Beveren derde klasser. Na 
een memorabele testwedstrijd op Lyra tegen 
Mol. De klub uit de Antwerpse Kempen stond 
twintig minuten voor affluiten 4-0 voor. De 
buit was binnen. Dacht men. Maar beveren 
zou tijdens een memorabel slotoffensief... 
vijfmaal skoren. 

In 1960 was Beveren opnieuw vierde klas
ser maar... zonder zorgen. De wonderploeg, 
het geschenk van de voetbalgoden, was 
immers in aantocht. Onder aanvoering van 
Wilfried Van Moer, naar ons gevoel de beste 
Belgische naoorlogse voetballer en drievou
dige Gouden Schoen, meldde zich een team 
jongeren van eigen kweek en eigen dorp dat 
binnen de kortste keren naar de top van ons 
voetbal zou doorstoten. 

Van Moer, klein, snel, werkkrachtig, vaar
dig, strijdlustig, intelligent en hoogbegaafd 
was een der beste middenvelders van Euro-

Jean Janssens, een dokwerker-dui
venmelker, die op z'n 35ste Gouden 
Schoen werd ! (foto VUM) 

ADVERTENTIE 
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pa. Hij was negentien toen hij naar Antwerp 
vertrok. De Bosuil herleefde kortstondig 
maar na drie seizoenen werd Van Moer 
doorverkocht (voor het toenmalige rekordbe-
drag van 6.000.000 frank) aan Standard. Op 
Sclessin schreef Wilfried zijn schoonste 
bladzijden. Hij was de bezieler van een hecht 
en evenwichtig team dat drie maal na me
kaar kampioen werd en dat in het raam van 
de Europabeker voor landskampioenen met 
2-3 op Real Madrid ging winnen. Wilfried 
werd meer dan eens ernstig gekwetst. Hij 
liep twee beenbreuken op maar kwam tel
kens terug. Hij verliet Standard veel te vroeg 
voor Beringen, werd opnieuw (na duidelijk te 
zijn afgeschreven) internationaal en was in 
zijn nadagen nog de lokomotief voor de 
gouden jaren tachtig van de Rode Duivels. 
Hij sloot zijn karrière af waar ze begonnen 
was: bij „zijn" Beveren! 

Van Moer was de enige speler van de 
gezegende lichting die door de klub werd 
losgelaten. Al de anderen werden op de 
Freethiel sportief geboren. Ze zouden er ook 
sterven. Freddy Buy! de beenharde maar 
sportieve en intelligente verdediger. Robert 
Rogiers de bekwame maar onderschatte 
middenvoor die de beste verdedigingen 
openbrak. Richard Verhelst, Verdonck, Jaak 
Roelandt, de onverbeterlijk Omer Janssens 
die in aanleg vermoedelijk de beste van allen 
was maar die geen vierentwintig uur voor zijn 
sport kon leven, de eeuwige Pol Van Ge-
nechten, Mon Goossens (van Beerschot 
overgenomen), Hugo De Raeymaeker en 
Robert Van de Sompel. Namen vol Wase 
voetbalmuziek. 

WAT EEN KLUB! 
Een geval apart was Jean Janssens. Twin

tig seizoenen lang voetbalde hij voor Beve
ren. Hij was dokwerker en duivenmelker. In 
de haven droeg hij zakken die zwaarder 
wogen dan zijn eigen lichaamsgewicht. Hij 
was snel, doortastend, volhardend. Hij be
gon als zestienjarige in bevordering. Hij 
kreeg op zijn vijfendertigste de Gouden 
Schoen. Jean was ,,het simbool", ,,het mo
nument" van Beveren. Hij werd kampioen in 
vierde (54 punten op 60 en 111 doelpunten 
voor!), derde, tweede en eerste klasse. Hij 
was zeven keer Rode Duivel. Onvergelijke
lijk. Hij won de beker van België. Hij veegde 
in de kwartfinale van de Europabeker voor 
bekerwinnaars de vloer aan met... Inter Mi
laan. Jawel, de boerkens uit het Waasland 
gaven geen krimp op San Siro! Onvoorstel
baar en nooit eerder (of later) gezien in 
Europa. Van die memorabele ploeg maakte 
ook... Jean-Marie Pfaff deel uit. De derde 
musketier. Voor Pfaff was Beveren, het 
Waasland en zelfs België veel te klein. Maar 
ook deze Gouden Schoen leerde zijn vak op 
de Freethiel. In de veilige bescherming van 
vriendschap en begrip. In Beveren mocht 
altijd alles en moest nooit iets. De klub leefde 
met de seizoenen en met haar eigen hart
slag. De gezellige chaos. De dorpsploeg die 
nationaal kampioen werd maar dorpsploeg 
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wenste te blijven. De klub voor wie voetbal 
door technisch begaafde spelers moest wor
den beoefend. Geen taktische filosofieën. 
Niets van. Talent, intuïtie, ploeggeest. SK 
Beveren was en blijft het mooiste wat ons 
voetbal na de tweede wereldoorlog heeft 
voortgebracht. 

VAN LUBANSKI 
TOT LARSEN 

Natuurlijk kon de terugval niet eeuwig 
uitblijven. Het aflossen van de wacht werd 
moeilijker doordat het geld geleidelijk aan 
alle sportieve krachtsverhoudingen kon 
scheef trekken. Veel jong en beproefd talent 
van Beveren werd door het grote geld weg-
gezogen. Hofkens, Pfaff, De Wilde, Cluy-
tens, Theunis, Creve en nog zoveel anderen. 
Beveren zakte maar... vecht inmiddels weer 
terug. Met beter aan de tijd aangepaste 
bestuursstrukturen maar met nog altijd de
zelfde geestkracht. Volgend seizoen voetbalt 
,,de Freethiel" weer waar hij thuishoort: in 
de hoogste klasse. Met de geest van mensen 
als Fons De Winter, dokter Louis Verhaert, 
Jean Janssens, Freddy Buyl, mijnheer Van 
Royen en den apoteker. Mensen, wat een 
klubl 

SC Lokeren, een fusieklub uit 1970 en 
gesproten uit het samengaan van Standaard 
en Racing, klom in vier seizoenen van bevor
dering naar eerste klasse. Dank zij een 
gedurfde en doordachte aankooppolitiek. 
Dank zij voorzitter Rogiers — een milde 
mecenas die de klub als zijn kind beschouw
de — en dankzij diens rechterhand en huidi
ge voorzitter Koppens. 

Het is niet overdreven te stellen dat Loke
ren de enige fusieklub is die echt,,slaagde". 
Grote wegbereider was Jef Jurion die als 
speler-trainer de klub op de juiste rails zette. 
Jef haalde ook zijn vriend en gewezen ploeg
maat Wilfried Puis naar Daknam. Het duo 
was in zijn beste jaren goed geweest voor 
113 nationale selekties en dat liet zich ook 
aanzien in het spel en de groei van Lokeren. 

Na Jurion en Puls haalde de klubleiding 
evenwel de grote kanonnen binnen. Van 
Beerschot werd (de inmiddels overleden) 
manager De Rijckere overgenomen. Aloïs 
had een neus voor jong én miskend talent. 
De lijst is indrukwekkend: Lubanski, de bes
te Poolse voetballer ooit, en Lato; Maurice 
De Schrijver, Mommens en René Verheyen: 
drie Rode Duivels; James Bert, Schots inter
nationaal ; Preben Larsen, misschien wel de 
beste Europese flankaanvaller van de jaren 
tachtig; Arnor Gudjohnson, de IJslander met 

internationale klase. Bob Dalving en Snel-
ders, de Nederlanders Van der Geyp en 
Hoogenboom en de Tsjech Dobias laten we 
nog buiten beschouwing. Keshi kwam later. 
Ongelooflijk eigenlijk dat een provinciaal 
klubje zich zoveel kon en durfde veroorloven. 
Lokeren stootte door naar de Belgische top, 
greep naast de titel, speelde Europees maar 
kon nog geen echte bekroning afdwingen. 

Lokeren voelde zich in zijn toekomst be
dreigd door het afsterven van voorzitter Ro
giers. Ondervoorzitter Koppens nam het roer 
over en schakelde een paar snelheden terug. 
De tering werd naar de nering gezet (veel 
duur talent werd voor schoon geld verkocht) 
maar van de voorspelde instorting is (geluk
kig) niets in huis gekomen. Lokeren werkt 
verder op gezonde basis. Het speurt naar 
jong talent, het koopt wat betaalbaar is, het 
werkt met eigen mensen die de geest en de 
geaardheid van de vereniging en de streek 
kennen. 

Lokeren is momenteel de vaandeldrager 
van het voetbal in het Waasland. Het krijgt 
binnenkort weer meer konkurrentie. Het is 
geweten dat iedereen daar beter kan van 
worden en dat moet door al de sportliefheb
bers, van de Linkeroever tot voorbij Lokeren, 
als een geruststelling worden ervaren. 

Flandrien 
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THEO BROUNS, 
EEN BEWOGEN LEVEN /1 

H
ET huis van bakker Brouns te 
Kessenich daverde van muziek, 
die avond van 20 november 
1911. De dorpsfanfare oefende 
er dat het een lust w/as. Midden 
van al deze muziek werd het 
vierde kind van de bakker gebo
ren, een jongen die de naam 
Theo meekreeg. 

Kessenich was een vredig, 
schilderachtig dorp aan de 

Maas en de Nederlandse grens. Een rijks-
grens, willekeurig bepaald, want het volk 
langs belde kanten is één. Dit besef zou 
Theo Brouns zijn hele leven in zijn diepe 
Dietse overtuiging meedragen. 

De bakkerszoon bezocht met de andere 
kinderen de dorpsschool en zal er altijd een 
uitstekende herinnering aan bewaren. 

Thuis beleefde hij een hechte familieband: 
vader, een rechtvaardig gevoelsmens; moe
der, een aan haar gezin toegewijde vrouw, 
die naast haar eigen tien kinderen nog een 
weesje opvoedde. 

DORP EN WERELD 
Geen twaalf jaar oude begint de knaap te 

Hechtel zijn humaniorastudies. Op het einde 
van de vierde Latijnse werd hij echter ge
plaagd door een spieraandoening in het 
rechterbeen, waardoor hij zijn studies drie 
jaar diende te onderbreken. Het waren ech
ter geen verloren jaren: het intense familiele
ven en het dorpsleven rond hem verstevig
den nog de band met zijn volk. Genezen 
verklaard bleef zijn rechterbeen korter, maar 
dank zij de thuis ingestuurde leerstof kan hij 
de derde Latijnse overslagen en ditmaal bij 
de Kruisheren te Maaseik de poësis begin
nen. Hier kreeg de jonge Brouns zijn eigenlij
ke vorming: diepgelovig en door en door 
Vlaams. Vooral e.h. Blocks, leraar Neder
lands en Geschiedenis, maakte indruk op 
hem. Niet alleen onderrichtte hij zijn leerlin
gen de Nederlandse literatuur, maar hij wees 
hen ook op de sociale en politieke problemen 
van hun tijd. In Theo Brouns vond hij een 
aandachtig toehoorder, die op zijn beurt de 
wereld rond zich bekeek en bestudeerde. Als 
voorzitter van de ,,sociologische klub", 
vroeg de jonge Brouns aandacht voor stro
mingen en bewegingen elders in de wereld: 
Mussolini en het fascisme, Gandhi in Indië. 

Theo Brouns behoorde nog tot de genera
tie van het Algemeen Katoliek Vlaams Stu

dentenverbond (AKVS) waar de geest van 
Rodenbach leefde en er een diepe invloed 
uitging van Cyriel Verschaeve, Wies Moens 
en zovelen anderen. De jongeren toen maak
ten natuurlijk ook kennis met het groeiende 
Duitsland, maar ondanks hun bewondering 
op sommige punten kantte Theo Brouns zich 
van meet af tegen principes als de rassen-
leer, de jeugdopvoeding, e.a. ,,die geheel de 
leer verpestten", zoals hij zelf schreef. 

Gisteren 28 maart was het 45 
jaar geleden dat op het militair 
domein tussen Hasselt en Die-
penbeel( Theo Brouns werd te
rechtgesteld. 
De jonge advokaat - op het 
ogenblik van zijn dood was hij 
slechts vierendertig jaar - had 
Vlaanderen in zijn glorierijke 
uren gekend maar ook in zijn 
diepe rouw van oorlog en re
pressie. Hij had de liefde voor 
Vlaanderen en het Vlaamse 
volk beleefd en zag ze weer
spiegeld bij zijn gezellen in hun 
gezamelijke strijd, maar ook 
het lijden van Vlaanderen was 
hem noch zijn familie bespaard 
gebleven. Standvastig trouw 
bleef hij, ook in de donkerste 
uren en betaalde deze liefde 
tenslotte met zijn leven. 
In onze Achteruitkijkspiegel
reeks belicht Mija Proost ieven 
en dood van de VNV-gouwlei-
der van Limburg. 

NAAR GENT 
Theo Brouns wou advokaat worden. Niet 

in Leuven, maar wel in Gent, waar de univer
siteit eindelijk vernederlandst is — op papier 
toch. De jonge Limburger was bepaald geen 
,,boemelstudent", maar ook geen saaie piet. 

Met hart en ziel wierp hij zich op alle mogelij
ke interessante aspekten van het studenten
leven en werd lid van het St. Thomasgenoot
schap onder leiding van de dominikaner 
pater Callewaert (1886-1964), met wie hij 

Theo Brouns getekend in het kamp 
van Beverio door Lei Tomsin-Thijs, 
nichtje van Jef Deumens, burge
meester van Hasselt (1947). 

spoedig goed bevriend geraakte. In 1934 
wordt Theo Brouns sekretaris van het Hulde-
komitee Pater Callewaert bij diens vijftigste 
verjaardag. Tevens stelde hij het huldeboek 
samen, dat bij die gelegenheid aangeboden 
werd. Bij de sfudentenstaking voor de verne
derlandsing van de afdeling Veeartsenijkun-
de maakte Theo Brouns kennis met Reimond 
Tollenaere (1909-1942), die de staking leid
de. Ook andere bekende Vlamingen behoor
den tot zijn vriendenkring, zoals Staf Brug
gen en vooral Toon Van der Plaetse (1903-
1973), de voordrachtkunstenaar. Tevens is 
hij bedrijvig in Sociale Hulp, gesticht door 
professor Daels. Vooral studenten van het 
St.Thomasgenootschap zetten zich hier in. 
Bij de rijken bedelden zij geld en waren in 
natura bestemd voor de bewoners van de 
krotten en de stegen van Gent. Het ging hier 
duidelijk om een generatie jongeren, voor 
wie solidariteit en volksverbondenheid geen 
holle leuzen waren. Ondanks al die aktivitei-
ten was Theo Brouns een nauwgezet student 
die in 1936 Gent verliet als doctor in de 
Rechten en licentiaat in de Politieke en 
Sociale Wetenschappen. 
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Tijdens de vakantie in Kessenich was de 
student bedrijvig in de fanfare en de toneel
bond, waar fiij de opvoeringen leidde. In 
1934 werd er een groot zang- en muziel<feest 
opgezet in het dorp met ondermeer hel 
Antwerps l<operensemble onder leiding van 
Jef Van Hoof (1886-1959). De jonge Brouns 
werd dé propagandist voor het Zangfeest in 
Limburg. Weldra was hij lid van het hoofdbe
stuur van het Vlaams Nationaal Zangver
bond dat in 1933 op initiatief van Willem de 
Meyer opgericht werd. Hij organizeerde ook 
de proviniciale zangfeesten te Genk. 

Reeds in zijn studentenjaren nam Theo 
Brouns deel aan het politieke leven, onder
meer bij meetings samen met Gerard Rom-
see en Mathieu Cronenberghs. Wanneer in 
1933 het VNV opgericht werd, trad hij onmid
dellijk toe. 

OP EIGEN BENEN 
Nog voor hij Gent verliet, solliciteerde 

Theo Brouns, met de steun van pater Calle-
waert, bij het Vlaams Ekonomisch Verbond. 

In 1936 schreef hij zich in aan de balie te 
Hasselt en werd stagiair bij mr. Koninckx, 
een bekwaam en bekend advokaat. Maar 
toch zal er van pleiten voorlopig nog niets in 
huis komen. G. Romsee bood hem een baan 
aan als redaktiesekretaris bij De Schelde 
(het latere Volk en Staat) te Antwerpen. 

Na een jaar reeds verliet de jonge advo
kaat de Scheldestad. Het onrustige leven en 
de immer financieel benarde toestand van de 
krant, lagen hem niet. In september 1937 
keerde hij terug bij mr. Koninckx. De spaar
centen die hij in Antwerpen vergaarde, lieten 
hem toe van in het begin op eigen benen te 
staan. Ernstig en toegewijd, bestudeerde hij 
zijn dossiers, was een schitterende pleiter en 
bewees telkens zijn „zaken" grondig te ken
nen. Na zes maanden kon meester Brouns 
op een behoorlijk kliënteel bogen. Midden
standsproblemen boeiden hem uitermate. 
Hij zag deze groep als geplet tussen het 
groot-kapitaal en de arbeiders, die ondanks 
vakbonden en sociale wetgeving, nog altijd 
armoede kende en dus weinig koopkrachtig 
was. 

BIJ HET VNV 
Brouns werd medewerker van De Christen 

Middenstandpost en Het Kruideniersblad, 
was een gevraagd spreker op vergaderingen 
en ,,sociale weken ' van de middenstand, 
werd juridisch raadgever van de Kamer van 
Ambachten en Neringen en onfierwees fis
kaal recht en ekonomie aan het Hoger Han
delsinstituut te Hasselt. 

Een welgevuld programma dus, maar toch 
vond de jonge advokaat nog tijd om hoofdre-
dakteur te worden van De Bilzenaar, later 

Hou Zee, orgaan van het Limburgs VNV. 
Verder werkte hij mee aan het weekblad 
Nieuw Vlaanderen en is hij lid van Arbeidsor-
de, dat onder leiding van Viktor Leemans 
stond. TUssenin was hij nog bestuurslid van 
Davidsfonds Hasselt en voorzitter van het 
Vlaams Nationaal Zangverbond Limburg. 

Bij de vervroegde verkiezingen van 2 april 
1939 vindt het VNV in hem dé progaganist 
met de pen. Het gaat er tijdens de verkie
zingsstrijd uiterst bitsig aan toe in Limburg. 
Te Vlijtingen wordt de 32-jarige VNV'er Vin
cent Loyens op de vooravond van de verkie-
zingsdag door de plaatselijke veldwachter 
neergeschoten. (Het VNV sprak van een 
brutale moord). 

Vorige week zaterdag werd onder ruime 
belangstelling de honderste geboortedag 
van Hendrik Borginon in de Brusselse KVS 
stijlvol herdacht. Naar aanleiding hiervan 
hadden het IJzerbedevaartkomitee, het Ver
bond VOS, het Verbond van Vlaamse Akade-
mici, het Vlaams Pleitgenootschap, de 
Vlaamse Volksbeweging en het Archief- en 
Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-na-
tionalisme een Herdenkingskomitee opge
richt om aan deze gebeurtenis op passende 
wijze de nodige aandacht te schenken. 

De zitting in de KVS stond onder voorzitter
schap van Herman Vandezande. De eerste 
spreker was Gaston Durnez die een biografi
sche schets gaf van Borginon. De klemtoon 
legde hij op het kritisch realisme van de 
demokratische nationalist, op zijn streven 
naar samenwerldng en op zijn trouw aan de 
Vlaamse Frontsoldaten uit de Eerste Wereld-

Een welgevulde schouwburg woonde 
de huidezitting Hendrik Borginon bij. 

Wanneer de uitslag van de verkiezingen 
bekend geraakte bleken alle Limburgse Ka
mer- en Senaatszetels verdeeld tussen de 
staatskatolieken en het VNV. 

Mlja Proost 

Volgende week: 
Kabinetschef van 
de goeverneur Romsee. 

Namens de familie sprak zoon Fons 
Borginon een dankwoord uit. 

(foto Dann) 

oorlog. In een videomontage kreeg men 
enkele getuigenissen van tijdgenoten. 

Alois Gerio wees op de rol en betekenis 
van H.Borgignon voor de Vlaamse beweging 
in het algemeen en het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen in het bijzonder. 

Seppe Coene bracht een persoonlijke 
boodschap over „mijn vriend Borginon". 
Mark Platel belichtte de aktualiteitswaarde 
van de persoonlijkheid en het ideeëngoed 
van de gehuldigde. Hij omschreef het met de 
trefwoorden zelfbestuur, godsvrede en ei
genheid. Platel stelde dat deze boodschap 
onvoldoende gerealiseerd werd. ,,Daaraan 
herinneren en de opdracht meenemen om in 
de richting van Borginon te blijven ijveren 
moet de waardevolle bijdrage zijn van dit 
herinneringsgebeuren." 

BORGINON HERDACHT 
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JEUGDBEWEGING 

JEUGD NIET MEER IN 
VLAAMSE BEWEGING? 

H
ET grootscheepse onderzoek is 
m de eerste plaats voor eigen 
gebruik bestemd Maar het be
vat een schat aan gegevens die 
ook buitenstaanders zullen 
boeien Een eerste deel van on
derzoek tracht na te gaan of 
elke jeugdbeweging (nog) een 
eigen profiel heeft In een twee
de deel wordt verder ingegaan 
op het profiel van de begeleider 

in de betrokken jeugdbewegingen Hienn 
heeft men ook aandacht voor de maatschap
pelijke opvattingen van de jeugdleiders, hun 
motivatie, hun relationeel gedrag, etc Het 
laatste deel van het onderzoek zet de vijftien
jarigen van de jeugdbewegingen in de schijn
werpers 

700.000 GEGEVENS ~ 
Het onderzoeksteam ging met over eén 

nacht IJS van elke jeugdbeweging werden 
zo'n honderd groepen onderzocht, 240 be
geleiders en 15-jarigen op de rooster gelegd, 
en er werden talloze groepsdiskussies ge
houden En omdat zo'n breed opgezet on
derzoek bij de jeugdbewegingsjongeren met 
elk jaar verricht wordt, besloot men het in 
een keer goed te doen Het onderzoek lever
de 315 vanabelen voor de groep op, 525 voor 
de begeleider en 303 voor de 15-jange 
Samen goed voor zo'n 700 000 onderzoeks
gegevens 

• Is die massa gegevens voldoende groot 
om rond de drie grote katolleke jeugdbe
wegingen nu een tipisch identiteitskaartje 
te hangen, of moest je vaststellen dat 
uiteindelijk elke jeugdbewegmg ongeveer 
dezelfde variatie op hetzelfde tema 
speelt? 

Luk Bral: ,,Kategorizeren is steeds ge
vaarlijk Het doet de werkelijkheid steeds 
geweld aan Dit neemt met weg dat de 
verschillen tussen de bewegingen vrij opval
lend zijn Het IS zelfs zo dat vele stereotiepe 
beelden die over de drie bewegingen de 
ronde doen voor een groot deel worden 
bevestigd Twee tipes komen daarbij naar 
voor Langs de ene kant de doorsnee chiro-
groep, nog dicht onder de kerktoren en sterk 
geïntegreerd in de lokale parochiegemeen
schap, en aan de andere kant de doorsnee 
scouts- of gidsengroep, minder centraal ge
legen met een eerder onafhankelijke positie 
tov de lokale buurt of parochie 

Telkens wordt dit beeld bevestigd, zowel 
inzake rekrutering, ondersteuning door vol

wassenen, kerkelijkheid enz Deze tipologie 
doortrekken naar leden en leiding is veel 
moeilijker Wel zien we dat scouting meer 
rekruteert uit de hogere sociale klassen, en 
dat hun ouders iets minder katoliek zijn en ze 
meer dan de leiding van de andere bewegin
gen voortgezet en universitair onderwijs vol
gen Inzake maatschappelijk optreden van 
de beweging staat scoutsleiding veel kriti
scher tegenover zijn eigen beweging dan dit 
het geval is voor chiro- of KSJ-leiding " 

In opdracht van de Katolieke 
Jeugdraad, Chirojeugd Vlaan
deren, KSJ-KSA-VKSJ en 
WKSM werd een uitgebreid 
onderzoel< verricht bij de drie 
grote katolleke jeugdbewegin
gen, hun ieid(st)ers, en hun 
vijftienjarigen. Onderzoeker 
Luk Bral is bij de VU bepaald 
geen onbekende: hij is OCMW-
raadslid in Zwijndrecht, advi-
zeur op het kabinet van Vlaams 
minister Sauwens en medewer
ker van de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen, in een 
vroeger leven was Brai gedeta
cheerd bij de KJR, waar hij met 
de onderzoeksopdracht belast 
werd. 

VLAAMSE BEWEGING 
AFGEHAAKT 
• Hoe staan de onderscheiden jeugdbe
wegingen tegenover de Vlaamse bewe
ging? 

„De Vlaamse beweging doet het bij jonge
ren met Bart Maddens heeft dit voor enkele 
jaren reeds uitgebreid onderzocht Bij jeugd
bewegingsjongeren IS het met anders Dat 
de jegudbewegingen terug meer aansluiting 
moeten zoeken bij de Vlaamse beweging 
wordt slechts door een kleine 15% onder
schreven Meer zelfs, bijna de helft van de 
leiding zet er zich tegen af De negatiefste 
reakties komen er vanuit scouting, terwijl 
chiro- en KSJ-leiding nog iets meer de band 
willen leggen " 
• Kan je deze houding verklaren? 

„De tijd van de mobilizerende idealen is 
ook in de jeugdbewegingen reeds lang voor

bij Bewegingsjongeren voelen zich met 
meer geroepen om met vaandels ten strijde 
te trekken voor God, Kerk of Vlaanderen Dit 
hoeft met zo te venwonderen Ligt dit bij de 
volwassenen dan zo anders ' Blijkbaar heeft 
ook het „Vlaamse ideaal" zijn attraktiviteit 
verloren Of gaan jongeren er vanuit dat de 
opgeeiste zelfstandigheid grotendeels is ge
realiseerd "^ 

Nu het erop aankomt deze zelfstandigheid 
een eigen inhoud te geven, blijkt de Vlaamse 
beweging met langer voor de gepaste inhoud 
te zorgen Wat met wil zeggen dat jongeren 
daar met mee bezig zijn De nieuwe sociale 
tema's (milieu, emancipatie, onderontwikke
ling) doen het duidelijk wel bij jongeren Het 
IS eerder de Vlaamse beweging die blijkbaar 
heeft afgehaakt" 
• Men zegt wel eens dat de jeugdleiders 
het kruim van de jongeren vormen. Is dit 
zo? 

„Het valt met te miskennen dat jeugdbe
wegingen voor veel jongeren een bazis ge
legd hebben voorlatere engagementen Jon
geren steken binnen de jeugdbewegingen 
blijkbaar een aantal waarden, houdingen, en 
„handigheden" op die hen later best van pas 
komen l\/let elitarisme heeft dit weinig te 
maken Jeugdbewegingen rekruteren trou
wens vooral uit de lagere sociale klassen Dit 
verklaart misschien de grote gevoeligheid 
binnen de bewegingen voor allerhande 
emancipatorische krachten in de samenle
ving " 
• Ben je zelf lid geweest van een jeugdbe
weging? 

„Ik werd op vijfjarige leeftijd lid van de 
socuts Toen ik 15 werd hield ik het voor 
bekeken Ik was er toen van overtuigd dat het 
leugdhuiswerk veel beter aansloot bij het 
levensgevoel van de jongeren van toen 
Vandaag, meer dan 20 jaar later, blijf ik me 
nog steeds voor het jeugdhuiswerk inzetten 
Mijn kinderen zijn ondertussen wel aangeslo
ten bij een jeugdbeweging De jongens bij de 
scouts, mijn dochter bij de chiro Enkel de 
oudste heeft ondertussen reeds afgehaakt 
Blijkbaar heeft de bewegingsmikrobe te ma
ken met specifieke persoonskenmerken " 

(pdj) 

Wie meer wil weten over het onderzoek 
van Luk Bral, Jeugd in beweging (167 
biz.), kan het bestellen door overschrij
ving van 350 frank op rekeningnummer 
001-0266554-74 van de Katolieke Jeugd
raad, Paleizenstraat 90, 1210 Brussel 
(02/216.64.80). 
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JEUGDBEWEGING 

JEUGD EN POLITIEK 
Het onderzoek ging ook de politieke 

voorkeur na van leiding en 15-Jarigen, 
Tussen de onderscheiden Jeugdbewegin
gen onderling werden volgens Luk Bral 
geen signifikante verscliilien gevonden. 
Er is wel een onderscheid merkbaar tus
sen de bewegingsjongeren en de nlet-
beweglngsjongeren, 

De CVP en Agaiev staan bij de katolie-
ke Jeugdbewegingsjongeren duidelijk 
veel beter aangeschreven dan bij de 
gemiddelde Jongere. Liberalen en socia
listen doen het In dit milieu barslecht. 

De VU en de CVP zien hun aanhang 
gevoelig zakken met de leeftijd van de 
Jongeren. Agaiev en het Vlaams Blok 
daarentegen kennen een stijgende aan
hang bij de jongeren. Opvallend zijn ook 
de verschillen tussen de 15-jarige Jon
gens en meisjes: meisjes staan blijkbaar 
heel wat huiverachtiger tegenover het 
Vlaams Blok en vertonen (zoals hun moe

ders) een progressievere partijvoorkeur 
met nog wel een trouwere CVP-aanhang. 

VICIEUZE CIRKEL 
D« VU haalt bij d« nlet-stemgerech-

tlgde leiding van de Jeugdbewegingen 
8,74% en bl] de stemgerechtigde lei
ding 14,87%. BI] de longeren van 15 
jaar uit de jeugdbewegingen zegt nog 
8,8% (10,4% van de jongens, 6,8% van 
de meisjes) voor de VU te willen stem
men. Volgens de Knack-enquöte drukt 
12,6% van de jongeren In het alge
meen haar voorkeur uit voor de VU. In 
meer dan één opzicht zijn deze cijfers 
opmerkelijk. 

Luk Bral -.„In de jaren zestig en zeven
tig vormden de jeugdbewegingen een 
ideale voedingstxxlem voor de VU. Het 
non-l(onformisme en het beeld van alter

natieve partij, gekoppeld aan de Vlaamse 
emancipatie, trolt heel wat bewegings
jongeren aan. Vandaag ligt dat anders. 
Het non-konformisme en het alternatieve 
wordt nu door anderen belichaamd. Blijk
baar kan de partij voor deze jongeren ook 
te weinig een eigen Invulling geven en 
een stempel drukken op een Vlaamse 
politiek. Men ziet nog weinig verschil met 
de Belgische kontekst." 

• Vind je het voor een politieke partij 
belangrijk om een afdoende aantrek
kingskracht uit te oefenen op de Jeugd
leiders? 

„Het is een teken aan de wand wan
neer een politieke stroming de band met 
de jongerengeneratie kwijt speelt. Van 
waar kan dan nog de dinamlek komen ? 
Bestaat dan niet de neiging om op de 
oude klassieke schema's terug te vallen 
en daardoor in een vicieuze cirkel terecht 
te komen ?" 

Politieke voorkeur van leiding, niet-jeugdbewegingsjongeren en jeugdbewegingsleden 

partij niet stemg. 
leiding 

8,37 
29,82 . 
9,33 
8,74 

37,01 
• 

6,72 

stemg. 
leiding 

5,13 
36,84 
8,48 

14,87 
28,96 

1,28 
4,44 
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• 
-

13.12.87 

24,2 
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MUZIEK 

JEUGD EN 
GEMEENTE 

Het onderzoek levert op diverse vlak
ken interessante resultaten op voor wie 
geïnteresseerd is in de relatie tussen 
jeugd en politiek. Er werd nagegaan Inoe 
de jeugdleiders en de vijftienjarigen 
staan tegenover maatschappelijke feno
menen als de positie van de vrouw, de 
macfit van de vakbonden, de verloede
ring van het leefmilieu, de kloof tussen 
arm en rijk, het abortusvraagstuk, gastar
beiders, kernenergie, etc. 

Een opmerkelijke vaststelling van het 
onderzoek die vooral lokale mandataris
sen en militanten zal interesseren, han
delt over de waardering voor het lokaal 
jeugdbeleid in de gemeente. Hier valt 
duidelijk nog veel te doen voor de lokale 
mandataris. De onderzoekers vroegen 
de jongeren in hoeverre ze zich gewaar
deerd voelen voor hun inzet in de jeugd
beweging door tal van personen en in
stanties (van hun eigen ouders tot hun 
generatiegenoten buiten de jeugdbewe
ging, van de priester tot hun leraars of het 
gemeentebestuur). 

WEINIG WAARDERING 
Bij de drie jeugdbewegingen kwam het 

gemeentebestuur van de tien aangege
ven personen en instanties op de laatste 
plaats (voor de niet-bewegingsjongeren). 
Op een schaal van 1 (ik voel mij hierdoor 
helemaal niet gewaardeerd) tot 5 (ik voel 
mij hierdoor zeer sterk gewaardeerd) 
skoorde het gemeentebestuur nauwelijks 
2,72 (tegenover 4,17 voor de ouders, van 
wie leiders en leidsters het meest waar
dering ondervinden). 

Die resultaten staan in schril kontrast 
met de resultaten op de volgende vraag: 
van wie verwacht je meer waardering ? 
Van dezelfde tien personen en instanties 
prijkt het gemeentebestuur hier plots op 
de eerste plaats (met 3,41 op de 5-
puntenschaal). Van het gemeentebe
stuur ondervinden de jeugdleiders dus 
zeer weinig waardering voor hun inzet, 
terwijl ze die waardering toch zeer sterk 
verwachten. Met de slechte resultaten 
van de VU bij de leden en leiders van de 
katolieke jeugdbewegingen in het achter
hoofd, mogen we dit gerust een kanjer 
van een tip noemen voor de lokale VU-
mandatarissen. 

SARAFINA! IN BRUSSEL 
Kmderen die leven in een gemeenschap 

waar onderdrukking troef is, razzia's ge
meengoed, deportatie, geweld, honger en 
armoede schering en inslag, het komt nog 
veel voor op dit tranendal. Sarafina! The 
music of liberation is een muzikale getuige
nis van kinderen die in zo'n sisteem leven; 
apartheid. Na een overweldigend sukses op 
Broadway en tal van wereldsteden als Parijs, 
München, Bertijn, Madrid, Barcelona, We
nen, Amsterdam, Tokio, Rome én Johannes
burg, komt de anti-apartheidsmusical van 
dichter-komponist Mbongeni Ngema en sak-
sofonist Hugh l\/lasel<ela ook naar Brussel. 
Die twee Zuidafrikaanse artiesten oogstten 
eerder reeds bekendheid: Ngema met Woza 
Albert, waarin Jezus verbijsterd de Zuidafri
kaanse toestanden gadeslaat en gearres
teerd wordt als terrorist. Masekela voor zijn 
samenwerking met Paul Simon op diens 
Graceland-elpee. 

TOWNSHIPBEAT 
Het verhaal gaat over het wel en wee van 

een klas van de Morris Isaacson High School 
in Soweto. Die plaats kreeg jnternationale 
bekendheid in 1976, toen een massaal scho-
lierenoproer honderden dodelijke slachtof
fers kostte. Een optreden van en door scho
lieren, om het einde van hun schooljaar te 
vieren, wordt in de musical gebruikt als dekor 
om een stuk op te voeren dat gaat over de 
dag waarop Nelson Mandela zal worden 
vrijgelaten en over de ,,Dag van de Bevrij
ding" die spoedig daarop zal volgen. 

De politieke situatie in Zuid-Afrika is de 
dag van vandaag in volle evolutie. Sedert de 
komst van F. W. De Klerk en de vrijlating van 
Mandela is er al veel veranderd. Er is een 
grotere bewegingsvrijheid, en de oppositie 
tegen het apartheidsbewind kan zich einde
lijk laten horen en organizeren. De blanke 
minderheidsregering maakt moedig werk 
van de afbraak van de laatste apartheidswet-
ten. Maar er is nog heel wat werk aan de 
winkel om van Zuid-Afrika een niet-raciale en 
demokratische maatschappij te maken. 

Illustratief daarvoor is de schoolsituatie 
van de zwarte jongeren. De overgrote meer
derheid van de overbevolkte zwarte scholen 
heeft niet eens elektriciteit. Ven/varming, een 
waterdicht dak, meubilair, zelfs boeken en 
schriften ontbreken er soms of zijn ontoerei
kend. 

De musical trok overal volle zalen en wekte 
een laaiende geestdrift op. Meer dan twintig 
jongens en meisjes dansen en zingen op het 
ritme van een opzwepende townshipbeat, de 
Mbaqanga. Autentieke zoeloemuziek wordt 
er afgewisseld met rock, jazz, rythm & blues, 
gospel en traditionele dans. Een spektakel 
zonder professionele akteurs maar met een 
levensechte en aangrijpende overtuigings
kracht. 

(Pdj) 

— Sarafina! in het Koninklijk CIrkus te Brussel 
op 25, 26,27,28,29 en 30 april. Tickets van 500 
tot 1.300 frank, inlichtingen: Palels vzw, Ko
ningsstraat 10,1000 Brussel (tei. 02/507.85.10). 
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MUZIEK 

MET T KLIEKSKE... IN 'T STAMINEE... 
Toen Herman Dewit, Rosita en Oswald 

Tahon en Wilfrid Moonen in '68 samen 
begonnen te musiceren legden ze honder
den bezoeken af aan oudere mensen om 
aldus bijna vergeten volksliederen en tek
sten op te tekenen. Ze waren (samen met de 
De Vlier rond de familie Boone) dé pioniers 
van de heroplevende Brabantse volksmu
ziek. Ze pluisden alles wat ooit over volksmu
ziek was verschenen uit, en traden met een 
rijke liederenschatp, nummers die vooral 
voor straat en kroeganimatie dienden. 

Inmiddels legde Herman zich toe op het 
nabouwen van gevonden instrumenten zoals 
draailier, hommel, rommelpot, blazevere, 
klompviool, eister en zovele andere die ai 
honderden jaren werden aangewend. En de 
groep was initiatiefnemer van de overbeken
de volksmuziekstages in Gooik, waar Her
man tevens een atelier voor volksinstrumen-
tenbouw leidt, 't Kliekske trad op in schouw
burgen, scholen en als animatiegroep. Na 
twee decennia, uiteindelijk de énige, inland
se artiest op het Amerikaanse CBS, werden 
ze twee jaar geleden terecht door het platen
label Eufodia van het Davidsfonds opgevist. 
Ze brachten er de CD (en kassette) ,,De 
Zavelboom" uit, die een schitterend inzicht 
brengt van twintig jaar 't Klieks 

Nu verscheen hun tweede straalplaat die 
onder de naam ,,ln 't Staminee" in niet 
minder dan 22 titels de kafeesfeer van wel
eer laat proeven. Leuke rondedansen, ma
zurka's, musette op akkordeon en zes vokale 
nummers vullen de plaat. Zeer overtuigend is 

f>' T KilEICSKË 

het verhaal van de ,,Leermarchand" die te 
Gent verleid werd, en het door Rosita gezon
gen ,,Een jongeling...", door Pol Heyns te 
Antwerpen in '41 opgetekend, plus twee 
eigen instrumentale kreaties. Kortom een 
goeie 58 minuten volksmuziek van de boven
ste pik, en interessant is het begeleidend 
boekje met teksten en muziek, dat de talrijke 
liefhebbers ongetwijfeld zal van pas komen. 

En het was niemand minder dan ere-
voorzitter van het Davidsfonds, Clem De 
Ridder, die de eerste plaatjes in de gerestau
reerde Boesdalhoeve te Sint-Genesius-Rode 
aan de vier artiesten overhandigde. Waarna 
't Kliekske met een gesmaakt ,,live"-optre-
den beweest dat volksmuziek meer dan ooit 
lééft! 

(sd) 

ISAAK: SFEERSCHEPPER 
Ook bij de nieuwe lichting zijn er artiesten 

die meer in hun mars hebben dan betweterig 
popgedreun. En voorbeeld is Chris Isaak, die 
eerst als Presley-epigoon, maar sedert enke
le jaren met zwoele ballades jong en oud in 
de ban houdt. 

Zijn recente singel Wicked 
game (uit bij WEA) schoot op veertien dagen 
tijd als een komeet de hitladder op en werd 
wereldwijd nummer één! Het sukses heeft hij 
voor een stukje te danken aan het feit dat 
David Lynch het tema van de muziek voor 
zijn recente top-film Wild at heart aanwendde 
(zie instrumentale versie die die Isaaks re
cente CD afrondt). Vorige zondag zagen we 
simpatieke Isaak aan het werk op de planken 
van de Brusselse Ancienne Belgique, waar 
hij een rockabillyfeest ten beste gaf, afgewis
seld materiaal van de straalplaat: zwoel 
romantisch, sfeervol, ritmisch, kortom het 
hart vol ,,soul". 

ROGER MC GUINN: 
TERUG UIT RIO 

Toen in 1965 de Amerikaanse Byrds Bob 
Dylans Mister Tambourine Man tot een we
reldhit zongen verklaarde de grote meester 
prompt dat niemand zijn liederen kon bren
gen als Roger Mc Guinn en zijn viertal. 
Gegroeid uit de countryrock werden zij even 
later met een resem eigen nummers en 
Dylan-covers een decenium lang schoolvoor
beelden van hoe het moest, waarna solopro-
jekten de groep uit elkaar dreven. Roger Mc 
Guinn vond niet echt zijn draai, maar nu 
bewijst hij dat hij met z'n nieuwste plaat 6ac/c 
from Rio (uit bij BMG-Ariola) instrumentaal 
én vokaal in topkonditie verkeert. Herken
baar én melodierijk prijst hij de vriendschap. 

bezingt de eenzaamheid, komt met The trees 
are all gone op voor het milieubehoud en 
verwijt in King of the hill diegenen aan wiens 
handen bloed kleeft. Mc Guinns tipische 12-
snarenklank en meerstemmige zang dragen 
bij tot deze prachtige plaat. 

De blikvanger voor de komende maand is 
de Vlaamse vijfdaagse van de legendarische 
eks-Penfang/e-gitarist Bert Jansch. Deze 
maal wordt hij begeleid door Peter Kirtley, 
gewezen begeleider van Allan Price. Op 
woensdag 3 april is Jansch te gast in Leuven, 
op 4 april in de Lakenhalle in Herentals, 
vrijdag 5 april in zaal Lubrian in Roeselaere, 
zaterdag 6 april in het CC van Koningslo-
Vilvoorde en zondag 7 april in zaal Witte 
Nacht in Geraardsbergen. 

Nog even vermelden dat Withney Houston 
maandag 8 april in het Antwerpse Sportpa
leis optreedt en dat gouwe ouwe Fats Domi
no op 26 april in Gent wordt verwacht met in 
het voorprogramma Bobby Setter. 

S.D. 
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6-2 en 6-1: MOET ER NOG 
ZAND ZIJN... 

Adri Van Tiggelen, Kooiman en Oliveira rond een onherkenbare Romein. 
Anderlecht kwam tegen de Italiaanse middenmoter AS Roma nog heel wat te 
kort. (foto vuM) 

D
E vraag blijft wat onze nationale 
ploeg volgend jaar in Zweden zal 
(zou) kunnen presteren, uitgaan
de van de duidelijke krachtsver-
sciiuivingen binnen de Europe
se voetbalhiërarchie. De recent
ste kwartfinales om de Europa-
kups verliepen voor onze klubs 
immers bijzonder pijnlijk. 

Dat Club Luik tegen Juventus 
weinig of geen kans maakte 

stond vooraf vast. Maar 3-0 en 3-1 (6-1 in de 
totaalstand dus) zijn in deze faze van de 
kompetitie toch wel strenge cijfers. Boven
dien werd de betonmolen van trainer Wassei-
ge — Luik is voor ons al jaren de meest 
defensief voetballende ploeg van de eerste 
klasse — in Turijn binnen de kortste keren 
buiten werking gesteld. Aandringen hoefde 
nadien met meer voor de Italianen. Zij had
den nog andere bekommernissen en per-
spektieven. Vandaar. 

ONVERMOGEN 
Anderlecht verging het tegen AS Roma 

amper beter. Om alle misverstanden te ver
mijden: Roma is in het Calcio momenteel 
met meer dan een bescheiden middenmoter. 
Maar toch duidelijk veel te sterk voor de 
toekomstige kampioenen... Het wil wat zeg
gen. 

De manier waarop de Romeinen in het 
Vanden Stockstadion met de vingers in de 
neusgaten 0-3 uitliepen was veelbeteke
nend. Michel Verschueren en Aad de Mos 
hadden zich nochtans dubbel geplooid om 
het geloof in een mirakel aan te wakkeren. 
Rome zo zegden zij was zeker geen top-
ploeg. Wat waar was maar zij hadden er 
eerlijkheidshalve moeten aan toevoegen dat 
hun eigen Sporting dat nog veel minder is! 
Andermaal bleek vorige week woensdag dat 
onze klubs gewoon onvermogend zijn (ge
worden) wanneer zij door de wedstrijdom-
standigheden tot aanvallend voetballen wor
den verplicht. Anderlecht, weliswaar zonder 
Musonda en Nllls, wilde wel maar... kon geen 
moment. Bovendien rammelde de aan haar 
lot overgelaten achterhoede aan alle kanten. 
Een onrustwekkende vaststelling wanneer 
men er aan toevoegt dat vier (Van Tiggelen, 
Rutjes, Kooiman en vooral De Wolf) van de 
vijf verdedigers hun toekomst achter zich 
hebben. Verbeteren zullen zij niet meer... 

Wanneer voorzitter Vanden Stock over 
een paar maanden van zijn spelers mis
schien de éénentwintigste landstitel krijgt 
aangeboden ter gelegenheid van zijn twintig
jarig voorzitterschap zullen de problemen 

De kranten hebben in de voor
bije dagen hard hun best ge
daan om te doen geloven dat 
de Rode Duivels echt nog een 
kans overhouden (of overhiel
den) om zich te kwalificeren 
voor de eindronde van het Eu
ropees landenkampioenschap 
1992. 
Winnen tegen Wales was wel 
de absolute voorwaarde. Wat 
er wei of niet van gekomen is 
zullen de rechtstreekse televi
siebeelden - noodzakelijke 
voorwaarde om dezer dagen 
nog een Interland te kunnen 
oraaniseren - U Inmiddels 
hebben geleerd. 

pas voorgoed beginnen... In alle lijnen heeft 
zijn (vermeende) topploeg versterking nodig. 
Het is de vraag of daarvoor geld voorhanden 
is en... prospektie werd verricht. 

De jongste ontwikkelingen in de nationale 
kompetitie hebben ons overigens in onze 
overtuiging gesterkt dat niet Anderlecht, 
Gent of Club Brugge over de sterkste spe
lerskern beschikt maar wel... KV Mechelen. 
Preud'homme, Emmers, Albert, Versavel, 
Wilmots, Eyckelkamp, Ingesson en ouwe 
Clysters: wie biedt meer en beter?! Juist. 
Niemand. Desondanks vochten de Meche-
laars dit seizoen nog geen week echt mee 
voor de titel. 

Waarom niet? Omwille van een te grote 
bescheidenheid in ambitie en een daaruit 
onvermijdelijk voortvloeiend verlies aan zelf
vertrouwen. KV heeft vooral ,,psichologisch" 
zwaar geleden onder het vertrek van drie 
Nederlanders. Koeman, Bosman en Rutjes 
waren nivobepalende figuren. Daar mag 
geen twijfel over bestaan. Maar zij waren 
,,KV Mechelen" niet. Dat was, en is nog 
steeds, veel meer. Fi Van Hoof en de klublei-
ders moeten nu eindelijk eens weten wat hen 
te doen staat. Hun spelergroep maksimaal 
stimuleren en opjagen naar een verschroei
ende eindspurt. I<V kan thuis nog afrekenen 
met Gent en Anderlecht. Indien het daarin 
slaagt is misschien nog niet alles verloren en 
krijgt het kampioenschap mogelijk nog een 
onverwachte ontknoping. Het zou mooi zijn. 

Flandrien 
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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 
Sf««rvol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIOINE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

^„„J^ni 3798v-(^tami>oem 

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

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

3^ Ca^é ^mH 9^oteC ^ 
— Camb/tiwus — 

"tXCoosteAstAaat 3*3960 ^ tóe 
0 1 1 / 49 28 97 

M 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamlra stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclaltelten bruitoften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yttei« 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm 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 tot 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 

SEMINARiEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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BIOS 

HET IS NOG STEEDS KOUD IN RUSLAND 
John Le Carre zag haast al zijn boeken op 

het grote of kleine scherni verschijnen. Zijn 
grote sukses begon in 1966 met The spy who 
came in from the cold, waarin Richard Burton 
zaliger de vertolking van zijn leven gaf. Nu 
verfilmde Fred Schepesi zijn roman The 
Russia House. 

De film heeft sowieso al geschiedenis 
gemaakt, als de eerste helemaal Amerikaan
se film die bijna in zijn geheel werd opgeno
men in de USSR. Je kunt je vergapen aan de 
prachtigste hoekjes van Moskou en de nog 
mooiere plekken in Leningrad, want de ki
neast gebruikt ieder standbeeld en ieder 
ornament als illustratie voor zijn verhaal. 
Prettig surplus hierbij zijn Sean Connery en 
Michelle Pfeiffer. 

ONDERSCHEPT 
MANUSKRIPT 

Connery is Barley Blair, een man die graag 
een neut drinkt, saxofoon speelt als tijdver
drijf en af en toe boeken uitgeeft die niet aan 
de gangbare normen voldoen en hiervan 
maakt hij een lukratief zaakje. Op zijn vakan
tieadres in Lissabon verneemt hij dat hem 
een erg gevoelig manuskript werd toegezon
den via een vertegenwoordiger van Penguin 
Books die in Mosl<ou een audioboekenbeurs 
bezocht, waar hij het kreeg van een Moskou-
se dame Katya (Pfeiffer). De Penguinrepre-
sentant rook een vies zaakje en bracht de 
tekst naar de Britse geheime dienst. 

Het uit drie delen bestaande manuskript 
bevat in het eerste boek alleen maar holle 
leuzen en frasen over wereldvrede, maar in 
de twee volgende delen gaat het tot in de 
kleinste details in op het Sovjet nukleair 
arsenaal en toont aan hoe kwetsbaar de 
USSR wel is. 

Sean Connery en Michelle Pfeiffer in 
een verhaal van liefde en verraad in 
de internationale wereld van spiona
ge. 

Blair protesteert tegen de inbeslagname 
maar aanvaardt toch om naar Moskou te 
gaan, waar hij hoopt (en dat helpen de Britse 
en Amerikaanse geheime diensten hem ho
pen) de misterieuze schrijver — die hij meent 
te hebben ontmoet enkele maanden daar
voor bij een reis naar Rusland — te ontmoe
ten. 

LIEFDE EN S P I O N A G F 
Daar komt Katya weer kijken en het is 

liefde op het eerste gezicht. Staatszaken 
worden liefdesaffaires, maar bij alle ontmoe

tingen blijft Blair zijn verborgen mikrofoon 
dragen en zijn opdrachtgevers kunnen hem 
volgen tot in de kleinste bewegingen. De 
stormachtige liefdesaffaire heeft geen enke
le bedscène nodig om geloofwaardig over te 
komen en de klimaks in Lissabon is zelfs 
ontroerend. 

Het spionageverhaal dat zich ontspint lijkt 
zo uit de biblioteek van de koude oorlog
periode gehaald, terwijl we toch in het glas-
nost-Rusland zijn. Maar ook dan is er in 
Rusland nog niet veel veranderd. Terwijl 
langs de zijde van de Amerikanen enkele 
haviken toekijken... 

LITERATUUR 
De film is een schitterend literair verhaal 

waarin de aktie uitgaat van de persoonlijk
heid van de personages zelf. Met het scena
rio van toneelschrijver Tom Stoppard (die 
reeds verantwoordelijk was voor een andere 
literaire film: Empire of the sun), kan men af 
en toe zelfs lachen, het heeft een subtiele 
balans en nog subtielere zwenkingen, waar
door niet oplettende kijkers wel eens snel de 
draad kunnen verliezen. Connery is weer 
connery (een sinoniem voor kwaliteit) als de 
licht verlopen man en Pfeiffer groeit met 
iedere film, terwijl de bijrollen van James Fox 
als Ned, Roy Scheider als Russell en John 
Mahoney als Brady en Klaus Maria Bran-
dauer als de geheimzinnige auteur Dante erg 
geloofwaardig overkomen. Kamera en foto
grafie van lan Baker zijn ronduit subliem en 
Jerry Goldsmith zorgde voor passende mu
ziek. 

Romantiek en politieke intrige in een film 
die omwille van zijn kwaliteit jammer genoeg 
een niet erg lang schermleven lijkt bescho
ren. 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Taverne • Restaurant 

DE ULTIEME 

tiflbLOEINflTIE 

¥ 
Koningsstraat 316, 1210 BRUSSEL 

Tel. (02) 217.06.14 - Fax. (02) 217.72.40 

„DE ULTIEME HALLUCINATIE" is een typisch voorbeeld 
van Belgische, meetkundige ART NOUVEAU. Het huis, 
gebouwd in 1850, werd vernieuwd door de Brusselse 
architekt PAUL HAMESSE in 1904. Het is op het ogenblik 
het enigste originele Jügendstill restaurant. Naast het 
restaurant zijn er de verschillende zalen voor eetpartijen tot 
50 personen, de prachtige brasserie voor democratische 
maaltijden en het unieke bar-dansant „Citizen ZEB". 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 

OPGAVE 79 
HORIZONTAAL 

4 Aan de zwier zijn nabij de kust terwijl er 
een stevige wind blaast (11) 

7 Zwaar beschermd aanvalswapen dat 
wel eens uit de streek bezuiden Neder
lands Limburg zou kunnen komen i (15) 

8 HIJ heerft er mets mee te maken en mag 
daarom met binnenkomen (14) 

10 Verkleind model van een tipisch ver
schijnsel in het Hollands landschap (8) 

11 Niet rond, met vierkant, ja zelfs zonder 
'n enkele hoek (5) 

14 Een ooit veelbesproken Henegouws 
grensstadje naderen (5) 

16 Er worden natte zoenen uitgedeeld op 
het strand (7) 

17 Schip in een internationale rivier (6) 

VERTIKAAL 

1 Zo'n gat is door geweld veroorzaakt (4) 
2 Jeugdige meisjes voor de pan? (9) 
3 Wat ZIJ schrijven is het lezen waard (11) 
4. Zo te horen zijn dat vaders lievelings-

plantjes (11) 
5 Zwaar stuk hout waar muziek in zit (9) 
6 Enigszins mobiele verkeershinderms (4) 
9 Een boosaardige vrouw misschien' (4) 

12 Verkiezingskandidaten in een kader (4) 
13 Hiermee kun je water omhoog halen (4) 
15 Geeft de richting aan, maar Hollanders 

vinden 't vervelend (4) 

OPLOSSING OPGAVE 78 
Horizontaal: 4 bak, 6 Winterslag, 10 
kopij, 11 roofridder, 12 De Mos, 13 
schoonzoon, 14 ananas, 16 sollen, 18 
zolen, 19 ei, 20 looneis, 22 gedreun, 
24 nanoen 

Vertikaal: 1 abnormaal, 2 dwergstaten, 
3 gladiool, 5 krijgsbameren, 7 neo, 8 
eerloos, 9 garen, 15 neer, 17 hef, 18 
zagen, 20 Lo, 21 of 

WINNAAR 
OPGAVE 77 

Deze week trok men uit de vele juiste 
inzendingen deze van Wilfned Maertens, 
Rotselaan 7 te 8870 Izegem Deze Wilfned 
mag dan binnenkort ook een pakje verwach
ten 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Belgen grootste verbruikers kal
meermiddelen", las Ahasverus. 
't Is niet te verwonderen! 

Wapenhandelaars te Brussel 
„Aux armes de Bruxelles" 

Verdelen rebellen Iraanse... 
Kirkoek onder mekaar "̂  

NMBS maakt winst 
Gouden Rijn' 

Fraude in EEG 
Une hisfoire d'Ecus 

Fons Jansen overleden 
De treurende kerk 

Saddam heeft in Zwitserland.. 
bergen geld 

Duitsers voeren 't meest uit 
nu de Muur weg is 

Gent krijgt kondomen 
Voldeden stroppen met ' 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 30 MAART 
TV 1 

11 00 Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migran
ten, 16 00 Lenteparade, film, 17 48 Nieuwskrant; 
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantie
land, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Baraka, spelprogramma 
21 20 Zeg maar Jessie, TV-show 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 Een jaar m Vietnam, serie 

T V 2 
15 30 E3-prijs Harelbeke, wielrennen 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 35 That's love, sene, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly 
Hills 90120, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juise prijs, spelprogr 
21 00 Heartburn, film 
22 50 Nieuws 
23 20 Gentlemen and players, serie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert, 
14 51 Neighbours, sene, 15 16 Jules Unlimited, 
nieuwe technieken, 15 41 De verteller, sene, 
16 05 De speurder, serie, 16 54 Museumschat
ten, 17 03 De kleine wijzer, kwisprogr , 1 7 30 
Nieuws; 17 38 Kassa, konsumenteninfo, 18 18 
Vara's Kindermenu, 19 00 Nieuws; 
19 22 Lingo, woordspel 
19 49 The Flying doctors, sene 
20 41 Oppassen!!!, serie 
21 04 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 De schreeuw van de Leeuw, kolder 
23 21 Nieuws 
23 26 Paaswake 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie
venrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmse-
ne, 18 05 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pau
ze TV, jongerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25 
Junior survival, uithoudingsproef, 20 00 Nieuws. 
20 25 Zoeken naar Eileen, 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; 18 00 Arabische kuituur op Ne
derlandse podia, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal extra, 19 10 Beroep: politie
agent, dok 
20 00 Nieuws 
20 25 Een rozenkavalier, TV-film 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 50 The man who knew to much, film 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 De zevende dag, praatkafee, 12 00 Urbi et 
Orbi, pauselijke zegen, 12.30 Sunday Proms, 
koncert, 14 15 Huizen kijken, info, 14 35 School
slag; 15 15 Kat en hond, reeks over huisdieren, 
15 45 Dansemuze, artistiek spektakel, 16 40 Spa
ce 1999, sene, 17 30 Kilimanjaro, nieuws voor 
jongeren, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons, 18 10 In 't wilde weg, milieuprogr, 19 00 
Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sport
weekend II. 
20 30 De leraarskamer, mini-serie 
21 30 Het ei van Christoffels, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
23 05 De Brizmilah, monoloog 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusi-
ness; 14 00 Love boat, sene, 14 45 Clip klub, 
15 00 Escape from the planet of the apes, film, 
16 35 Murphy Brown, serie, 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 pit and the pendulum, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 
10 25 Eucharistieviering; 11 55 Zegen Urbi et 
Orbi; 13 00 Nieuws; 14 25 The Muppets take 
Manhattan, animtiefilm, 16 00 Lamers, praat
show, 17 00 Hou nou toch op, 17 30 Nieuws; 
17 35 KRO Kresj; 18 15 Crash, jongerenprogr , 
19 00 Nieuws. 
19 05 Waku, Waku, spelprogr 
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 35 The Mission, film 
22 40 Katolieke kerk in China, dok 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, 09 30 Boe-
keloeren; 09 50 Toren van pizza's, kinderprogr , 
10 10 Hazepad 4, serie, 10 30 Het tweede ge
zicht, sene, 1100 Reiziger in muziek, 12 00 
TROS voetbal plus, 13 00 Nieuws; 18 00 The 
wonder years, sene, 18 25 Lokolé, mag , 18 58 
Moord-TV, popmag , 19 10 In living colour, serie, 
19 30 Onrust!, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Belevenissen, portretten 
20 57 Bij nader inzien, sene 
21 55 Diogenes, aktualiteit 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr , 12 45 De massamoordenaar, 12 45 Ar-
Risala, geschiedenis v d Islam, 17 00 Paas-
dienst; 17 45 Wilde ganzen; 18 00 P.C. Privé, 
teleac, 18 30 Sesamstraat; 18 45 De koning van 
de musical, portret Andrew Lloyd Webber, 20 00 
Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Sjappoo, jonge asielzoekers 
21 05 Het leven van een zak, vuilniszakkenindus-
tne 
21 30 Ischa, praatprogr 
22 00 Nieuws 

TV 1 

13 30 Chêteau Van Hove, kulinair mag , 14 25 
Eerlijk gevonden, film, 15 55 Samson, 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, serie, 19 03 Buren, sene, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 De man van de ambassadeur, serie 
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, sene, 19 05 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 05 Stijl, antiekmag 
20 55 TOfSPORT, vnjetijdssporten 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene; 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 15 Katts and Dog, serie, 17 45 The 
Bubbles, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 Dierenplezier, spelprogr 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, sene 
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, sene, 18 01 Operation Mozart, jeugdsene, 
18 25 NCRV Sport op 1, 19 00 Nieuws. 
19 11 De Cosby show, sene 
19 42 Ted's familiespelshow, spelprogr 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
21 37 Cheers, sene 
22 05 The commandments, muzikaal vertaald 
22 53 Tekens van leven, kunst in Israel 
23 18 Opmaat extra, orgelmuziek 
23 38 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 1519 
Ontdek je plekje, l̂ ^aastricht, 15 25 Studio Trap
pelzak, kinderprogr ,15 55 Service salon; 17 30 
Nieuws; 17 35 Ko, de boswachtershow, natuur
serie, 18 25 Een droom van een tuin, info, 18 50 
Avro Sportpanorama, 19 20 Tussen kunst en 
kitch, antiekmag , 20 00 Nieuws. 
20 20 South by south east, sene 
20 50 True colors, serie 
21 20 Televizier, aktualiteiten 
22 05 The making of Dances with wolves, dok 
22 25 L.A. Law, serie 
23 20 Ontdek je plekje, Maastricht 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 11 Milieubericht 
20 16 De literatuurmachine, literair progr 
20 41 De gulden snede, mode 
21 06 Eigenaardig, column 
2111 De Europese markt, kurus 
21 42 Zondagskinderen, film 
23 20 Nieuws 
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TELEVSE 

DINSDAG 2 APRIL 
TV1 
15 30 Babel, voor migranten, 16 00 Samson; 
17 30 Het Capitool, serie, 17 53 Kwislijn; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Draai
molen, Hans en Griet)e, 18 20 De kasteelgeesten, 
sene, 18 40 Black Beauty, serie, 19 03 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten? praatprogr 
21 50 Oei!, grappen 
22 25 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.Switin's, serie 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dok , 19 30 
Nieuws. 
20 00 Comboys huilen niet, film 
21 45 Uitzending door derden 
22 25 Paaskoncert 

VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-KIn-
derklub; 17 15 Katts and Dog, sene, 17 45 The 
Bubbles, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Luc, praatshow 
21 00 Twin peaks, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, straatkriminaliteit 
23 15 Soap, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 38 Cult, 18 03 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, 
woordspel 
19 50 De baas in huis, serie 
20 18 Laat maar zitten, sene 
20 49 Bloemen voor Willem Wilmink, showprogr 
21 50 in het nieuws, praatprogr 
22 35 Golden girls, sene 
23 00 De kloof, diskussieprogr 
23 45 Museumschatten 
23 59 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20 
Een stuk of twee, mag ,16 30 Captain Planet, 
sene, 16 40 Megabel & Bugs, energie, 17 05 
Zorro, sene, 17 30 Nieuws, 17 40 Bouli, sene, 
17 45 B.O.O.S., kinderprogr , 18 10 Countdown, 
pop, 18 55 Veronica sport, 19 25 Die 2 Speciaal, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Wiseguy, sene 
21 20 RUR Magazine, praatshow 
22 00 A case of honour, film 
23 35 Stop de persen, mediamag 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Atlas van Anatolie, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 1910 Monopolie, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Het huweli|k dat ongelegen kwam, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Klassieke mechanika, teleac 
23 45 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson, 17 30 Het Capitool, serie, 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 05 Tatort, sene 
21 40 Look, modemagazine 
22 25 Vandaag 
22 45 Negentig, jaar 1, kunstmag 

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, serie, 
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 
20 45 Jake and the Fatman, sene 
21 40 The famous Z Teddy, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene 
23 20 VTM-sport 
23 35 Benson, serie 
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, sene, 19 00 Nieuws. 
19 22 Volmaakte vreemden, sene 
19 50 Praktijk op poten, sene 
20 20 Plelsterkade 17, sene 
21 03 Brandpunt special report, aktualiteiten 
21 45 De Kennedy's, sene 
22 32 Eeuwigh gaat voor oogenblick, praatprogr 
23 22 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, sene, 15 04 
De TV-dokter, 15 05 Das Erbe der Guldenburgs, 
sene, 15 48 Belfleur, 17 00 Bassie en Adriaan, 
sene, 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage hero 
turtles, serie, 18 02 Popformule; 18 42 Billy Hot-
dog, kinderprogr , 18 57 Dieren in het wild, dok , 
19 20 Kieskeurig; 20 00 Nieuws. 
20 27 The secret of my succes, film 
22 10 Tros aktua 
22 40 Het Cello Galakoncert, registratie 
23 30 Fantazie in de ban van de werkelijkheid, 
kunstserie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 De familie Ramdam, sene, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 19 10 >ftin gewest tot gewest, reg 
nieuws 
20 00 Stichting Socutera, Een blik op Kenia 
20 25 De profundis, registratie 
21 05 Roemeense rapsodie, klassiek 
21 05 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
2315 Nieuws 

TV 1 

15 00 Babel, 16 00 Samson; 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 De misterieuze steden 
van goud, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Een zaak voor twee, serie 
20 55 Bagdad Café, sene 
21 20 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Vandaag 
22 55 In zeer geheime dienst, serie 

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 Nonsens, mini-musical 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45aipClub, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 15 Katts and Dog, serie, 17 45 The 
Bubbles, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 15 National Geographic Explorers, dok 
23 35 Equal justice, sene 
00 25 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De we
reld van de hoenders, dok , 15 30 Ceddie, sene, 
15 59 Het kleine huis op de prairie, sene, 16 46 
Kinderkrant, kerstspecial, 17 30 Nieuws; 17 40 
Tijdsein, 18 30 Ronduit praise, impressie zang
avond, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, sene 
19 40 Het Atlantische rijk, dok 
21 30 Tijdsein, aktualiteiten 
22 05 Paaskoncert 1991, koor- en samenzang 
22 55 Gaetano Sottile, interview 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie, 
17 45Konsumentenlijn, info, 18 10Top40; 18 55 
Empty nest, sene, 19 20 Luv' in Thailand, mu-
ziekspecial, 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 100.000 Gulden show, spelshow 
22 55 Married with children, sene 
23 20 Drop the dead donkey, sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 18 00 Wat doe jij nou? school- en 
beroepskeuze, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd
joernaal, 18 55 Het Klokhuis; 1910 Lucinda 
Lambton en de moderne architektuur, dok ; 
19 35 Bekijk 't maar, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 De Connaisseur, kunstkwis 
20 58 Portret van een huwelijk, sene 
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 5 APRIL 

TV 1 
16.00 Samson; 17.30 Het Capitool, serie; 17.53 
Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tal<; 18.05 
Postbus X, serie, 18.30 Top 30; 19.03 Buren, 
serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 De leaping van de Aciiille Lauro, film 
22.00 Première, film en video 
22.35 Vandaag 
22.55 Tijd is geld 
23.05 Kampioenen, film 

TV 2 
18.30 Nieuwsl(rant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Nationa Geographic, dok. 
20.55 Herover de aarde, wetensch. mag. 
21.35 Huizen kijken, info 
21.55 Tenuto, laureatenkoncert 
23.05 België-Portugal, korfbal 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kin-
derkiub; 17.15 Katts and Dog, serie; 17.45 The 
Bubbles, serie, 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en 
letters; 18.30 Home and away, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20 00 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21.00 Outrage, TV-film 
22.45 Nieuws 
23.15 Friday the 13th, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.53 Weg van de snelweg, Over
ijssels waterland; 14.24 Rondom tien; 15.10 Ja 
natuurlijk extra, dok.; 15.36 De vooruitgang, over 
sociale vernieuwing, 16.02 Passage, middagmag., 
17.30 Nieuws; 17.35 Winnie the Pooh; 18 01 
Disney klub; 19 00 Nieuws. 
19.21 Weg van de snelweg; Engeland 
19.54 Roseanne, serie 
20.18 't Torentje, aktualiteiten 
20.38 Murder she wrote, serie 
21.18 Einstein, spelprogr. 
22 07 Rondom tien, diskussieprogr. 
22.53 De vooruitgang, dok. 
23.18 Bells over Holland, dok. 
23.48 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 350 T en T, 
serie; 18.03 Kijk TV, pop -wetensch. mag ; 18.33 
Dieren in het wild, de vleertiond; 19 00 Hi de Hi, 
sene; 19.30 Dierenmanieren, mag.; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.32 De leukste thuis, amusement 
22.07 'Allo 'Allo, serie 
22.37 Tros Hollywood boulevard, filmrubriek 
23.10 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws, 18.00 Paspoort; 18.30 Sesam
straat ; 18.45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, 
19.10 Mooie Marjan, serie; 19.40 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, sene 

Jack Nicholson en Meryl Streep akteren op hoog niveau in de pittige 
tragikomedie Heartburn. Zaterdag 30 maart op VTM, om 21 u. 

ZATERDAG 30 MAART 

HEARTBURN 
Rachel Samstat is zwanger van een twee
de kind. Dan ontdekt ze dat haar man een 
verhouding heeft met een zeer mondaine 
vrouw. Meryl Streep en Jack Nicholson 
geven door hun akteerprestaties dit weinig 
originele gegeven toch nog de nodige 
diepgang. Amerlk. film van MIke Nichols 
uit 1986. (VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 31 MAART 

THE MISSION 
Britse film uit 1986 met Robert De NIro, 
Jeremy Irons en LIam Neeson. Rond 1750 
willen Spanjaarden en Portugezen de 
grensstreek tussen Brazilië, Argentinië en 
Paraguay onder mekaar verdelen. India
nen worden uitgeroeid of als slaven ver
kocht. Enkel de Jezuïeten bieden verzet. 
(Ned. 1, om20u.35) 

MAANDAG 1 APRIL 

EERLIJK GEVONDEN 
Amerlk. avonturenfilm van Richard Lester 
uit 1984. Georgiana Latimer heeft 5 mil
joen uit de brandkast van haar vader 
gestolen. Met haar aanbidder wil zij elders 
een nieuw leven beginnen. Met Beverly 
d'Angelo en Michael O'Keefe. (Finders 
Keepers — BRT 1, om 14u.25) 

DINSDAG 2 APRIL 

COWBOYS DON'T CRY 
Josh Morgan, een voormalige rodeokam
pioen, komt nu aan de kost als rondreizend 
artiest. Zijn familiaal leven lijdt erg onder 

zijn roekeloos gedrag en zijn drankpro
bleem. Wanneer hij een ongeval veroor
zaakt waarbij zijn vrouw om het leven 
komt, volgt de ontnuchtering. Kanadese 
film uit 1988 met Ron White en Zachary 
Ansley. (BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 3 APRIL 

THE SECRET OF MY 
SUCCES 
Amerlk. komische film uit 1987 met Mi
chael J. Fox, Helen Slater en Richard 
Jordan. Bartley Foster is een jonge ambi
tieuze kerel die karrlère wil maken In de 
Newyorkse zakenwereld. Hij weet zich 
snel onmisbaar te maken, ook bij de 
vrouwtjes... (Ned. 2, om 20u.27) 

DONDERDAG 4 APRIL 

KOM EN ZIE 
Russische film uit 1984. Gezien door de 
ogen van een knaap die het allemaal 
meemaakte. Tijdens WO II richtten Duitse 
soldaten een slachtpartij aan in Russische 
dorpen. Een schokkend relaas. (Idl I smo-
tri — Télé 21, om 21u.30) 

VRIJDAG 5 APRIL 

KAMPIOENEN 
Amerlk. film uit 1982 met Bruce Dern, 
Stacy Keach, Robert MItchum e.a. Vier 
vrienden en hun paternalistische coach 
komen elk jaar opnieuw samen om hun 
basketbalovenwlnning van 24 jaar voordien 
te herdenken. Die reünie is de aanleiding 
tot allerlei ontboezemingen. (That Cham
pionship Season — BRT 1, om 23u.05. 
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WIJ-PROMOTIE 

Vanaf deze week verzorgt ons weekblad 
de dienstverlenende rubriek Haal meer uit 
WIJ. Lezers en/of hun familieleden worden 
uitgenodigd er gebruik van te maken. 

Deze week is ons aanbod bescheiden, 
maar er hangt beterschap in de lucht. Toch 
maar beginnen met twee aanbiedingen. 

• De liefhebbers van Origami willen wij 
verwennen met twee fraai uitgegeven boek-
uitgaven Basisorigami en Origami voor ie
dereen, voor WIJ-lezers aan gunstvoorwaar-
den en een gratis pakje orgineel origami-
papier gratis bovenop. 

• Vijf aanbidders van het opus belcantus 
van de koning van het Vlaamse sentimentele 
lied, Guido Belcanto, kunnen gratis voor niks 
een optreden bijwonen. 

Het origaml-aanbod gebeurt langs onder
staande bon, de kaarten voor Belcanto mid
dels een gele briefkaart aan onze redaktie. 

GRATIS NAAR 
GUIDO BELCANTO 

Op vrijdag 12 april gaat in de Ancienne 
Belgique te Brussel een enig koncerl door 
van Guido Belcanto & Het Orkest Zijner 
Dromen. Vijf WIJ-lezers kunnen dit gratis 
bijwonen. 

In de Vlaamse showwereld bekleedt Bel
canto een zeer eigen plaats. Als geen een 
weet hij de traditie van het misprezen levens
lied verder te zetten, hij doet dat dan ook op 
een meeslepende wijze. Belcanto debuteer
de in een kerkkoor en belandde via 12 
orkesten en 13 covergroepen bij de The 
Gigoio's. In 1980 keert hij de rock'n'roll de 
rug toe en vormt met z'n akkordeonmaat 
Jakke de Zeeman een reizend Eenzame 
Hartenburo. Als Jakke buitengaats wil komt 
het Orkest Mijner Dromen tot stand. Met Op 
zoek naar romantiek (1989) komt het sukses 
voor Belcanto en aangevuld met Plastic 
rozen verwelken niet (1990) krijgt hij algeme
ne erkenning. Vandaag komt Belcanto met 
een nieuw programma op de planken, het 
kreeg de naam Plaisird'amour mee en zit vol 
met lichtjes gedeukte levensvreugde... 

Wij-lezers die van het genre houden kun
nen gratis naar zo'n optreden en wel op 
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(advertentie) 

BESTELBON 
Ja, stuur mij het (de) volgend(e) 
boek(en) toe. 

O ORIGAMI VOOR IEDEREEN 
door L. D'Haeseleer 
Verplichte verkoopprijs: 
290 Bfr. {+ 30 Bfr. porto) 

O BASIS ORIGAMI 
door L. D'Haeseleer. 
Verplichte verkoopprijs: 
250 Bfr. (+ 30 Bfr. porto) 

(Bolletje zwart maken) 

Wie beide boekjes samen bestelt betaalt maar 1 x porto. 
Per boek krijg Ik een pakje echt origineel Japans papier „GRATIS". 
Daarbij ontvangt U ook nog onze info-folder. 

Stort het bedrag voor één boek of belde boeken verhoogd met 30 Bfr. voor porto. 
PCR. 000-1574145-29 van Origami, Larum 10, 2440 GEEL. 

Naam: , 

Straat en huisrjr!:. ' .. ' 

Nieuw postnr.: Gemeente: 

Datum: ..../..../1991 

Opsturen naar: ORIGAMI - POSTBUS 49 - B-2440 GEEL 
(We maken uw bestelling klaar en sturen ze U toe na ontvangst van de betaling.) 

Guido Belcanto: het levenslied in eer 
hersteld. 

vrijdag 12 april a.s. om 20u. in de Grote Zaal 
van de Brusselse AB. 

Wat moet U doen? U schrijft uw naam, 
adres en telefoonnummer op een gele brief
kaart gericht aan weekblad WIJ, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. Uit de inzendingen 
worden vijf gelukkigen gevist, die kunnen 
met onze groeten een gratis avondje Belcan
to beleven. Doen! 

WAT IS ORIGAMI? 
Gedurende eeuwen heeft deze Japanse 

kunstvorm zich ontwikkeld tot een fascine
rende kreatieve vrijetijdsbesteding. Denk 
niet dat het een kinderhobby is. Nee, origami 
is voor iedereen, zowel jong als oud. De 
mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Van hipe-
rabstrakte ruimtelijke vormen en figuren, 
wetenschappelijk verantwoord, tot heel rea
listische modellen; een ware lust voor het 
oog! 

Origami is in wezen niet moeilijk, is hele
maal niet duur en kan op elk moment van de 
dag en op elke plaats: op de trein, tijdens de 
middagpauze, ja zelfs tussen de soep en de 
aardappelen om bijv. servetten sierlijk te 
vouwen. 

Dit boek IS niet echt voor de beginner maar 
is een voorbeeld van de onbegrensde moge
lijkheden. 
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TOPWERVERS '91 

BIJ ons bestaat sedert 1979 de „Belgisch-
Nederlandse Origami Sociëteit" die zich be
zig houdt met het bekend maken van Origa
mi, filigraan en pergamano De vereniging 
telt meer dan 1000 leden en laat zich langs 
deze weg even voorstellen Leden van de 
verenigingen krijgen tweemaandelijks het 
ledenblad On-Magazine boordevol origami-
nieuws en wetenswaardigheden Via ,,Ori-
service" worden de leden aan papier en 
boeken geholpen 

GRArö 
ORIGAMI-PAPIER 

Ongami voor iedereen bevat eenvoudige 
en iets meer ingewikkelde modellen Het is 
een ideaal boek om in kontakt te komen met 
Origami De schrijver, Laurent D'Haeseleer, 
IS leraar Plastische opvoeding en sedert 
meer dan 10 jaar bedreven m allerhande 
papiertechnieken Het boek kan ook perfekt 
gebruikt worden in de scholen waar ongami 
stilaan doordringt De prachtige foto's ma
ken dit boek bijzonder aantrekkelijk en geven 
een goed idee van wat men kan doen met 
Ongami Het boek leent zich ook bijzonder 
als geschenk 

Belangnjk is dat de auteur een Vlaming is 
en dat een Nederlandse uitgeverij de Hobby
boekjes van een Vlaming op de markt 
brengt 

Een tweede boekje in dezelfde reeks en 
van dezelfde auteur is Basis Origami In dit 
boekje staan vooral eenvoudige modellen 
voor kinderen of om samen met kinderen 
en/of kleinkinderen te beoefenen 

Speciaal voor de lezers van WIJ wil de 
Belgisch-Nederlandse Origami-Societeit een 
speciale aktie doen Met de afgedrukte be
stelbon kunt u de beschreven boeken bestel
len aan gunstvoorwaarden Bij elk boekje dat 
u bestelt ontvangt u een pakje origineel 
Japans ongamipapier ,,gratis" 

Boekjes en papier zijn een ongineel en 
prachtig kado 

(* De orlgaml-socletieit Is ook aanwezig 
op de VU-kultuurdag op 5 mei a.s. te 
Antwerpen.) 

ZONDER 
5 MEI '91 - 'T ELZEN VELD - ANTWERPEN 

IK ZAG CECILIA KOMEN.. 
WIJ gooien deze week hoge ogen met onze 

werving. Niet alleen gingen onze wervers er 
verder keihard tegenaan, maar aan hun 
rezultaat voegen wij de nieuwe abonnees 
(198) toe die zich rechtstreeks op onze admi
nistratie abonneerden 

Deze week willen wij biezonder de dames 
in de rangschikking bedenken Met name 
Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) met 11, 
Anny Lenaerts (Wilrijk) met 9 en komt daar 
uit het mets Klaartje Allaert-De Vuyst (Schep-
daal) met zomaar in één klap 8 nieuwe 
abonnees i Nog zes andere vrouwen volgen 
en dat is puik werk 

Vanaf deze week beperken wij onze lijst tot 
de TOP 20, ééntjes vallen dus buiten zicht 

TOPWEW?Ü '91 

alhoewel wij deze week de komst van sena
tor Michel Capoen moeten melden. 

LIJST TOP-WERVERS 
Totaal vorige week 110 

1. Enk Vandewalle (Izegem) 16 
2 Ward Herbosch (Wommelgem) 13 
3 Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) 11 
4 Anny Lenaerts (Wilrijk) . . . . 9 
5. Klaartje Allaert-De Vuyst (Schepdaal) 8 
6 Marie-Louise Thiebaut (Berg) . . 6 
7. Walter Storms (Lovendegem) 5 

Ingnd Roets (St.Martens-Latem) . . 5 
9 Eddy Vandermeulen (Gerdingen) . 4 

Maunce Passchijn (Meise) 4 
Veerie Wijffels (Zemst) 4 
Greet Claes (Liedekerke) 4 

13 Georges Raes (Ledegem) 3 
14 Lieve Van Damme (Diksmuide) . . 2 

Romain De Grave (St Gillis-Waas) 2 
Jose Lampaert (Tielt) 2 
Willy Kuijpers (Herent) 2 
Harry Van Herf (Zutendaal) . . 2 
Willy Putzeijs (Lummen) . . . 2 
Rob Geeraerts (Vorst-Kempen) 2 
Ivo Conincx (Genk) 2 
Jan Caudron (Aalst) 2 

Deze week 133 
Wl J-administratie 198 

Alg. Totaal 331 

ADVERTENTIE 

M LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFDOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9420 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel 02/3602040 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Het neutraal gebleven Nederland verwel
komde tijdens de 1e WO méér dan 1 miljoen 
Vlamingen (en Walen). Sedert de scheiding 
was dit de eerste massale (gedwongen!) 
kontaktnamel Na 1918 zou dit oorlogsfeit 
niet zonder gevolg blijven. Duizenden bleven 
heelnederlands verbroederen tussen de 2 
wereldoorlogen. De weggetrokken aktivis-
ten, na 1918, konden op deze simpafiebo-
dem rekenen om in Nederland met aanzien 
te „overleven". Dr. A. Jacob, dr. R. Declercq 
enz... waren gevierden in het Noorden. De 
belangstelling voor de Vlaamse (of Zuidne-
derlandse) Letterkunde groeide. De Dietse 
studentenkongressen leverden een hele 
schare akademisch gevormden af die o.m. in 
het volkshogeschoolwerk, in de levensscho
len „de Vlamingen zouden vinden". 

De 2e WO met de kollaboratie, met de 
repressie zou dat ontwikkelingsproces vrij
wel doen ophouden. En de Benelux was 
slechts een koele serre... tot op heden... 
Maar de omgrenzing trok anderzijds vooruit. 
Niet alleen de autosnelwegen en de beeld
buis; niet alleen de doeanetarieven en de 
produktienormen; maar ook de Taalunie en 
de grensoverschrijdende akties allerhande 
speelden daar op in. De Europese Gemeesn-
chap ondersteunt van langsom meer deze 
akties. Het wordt dus tijd dat de politici-
federalisten mekaar vinden. Vlaanderen 
moet „nieuw" leren leven met zijn Omme
land. 

In de eerste plaats is dat Nederland en 
Frans-Vlaanderen of zo je wilt de 2 noorder
departementen van Frankrijk. Kultureel én 
ekonomisch hebben we gelijklopende op
drachten en belangen. Wallonië vormt ons 
eerste ,,buitenland" voor een hele rij aktivi-
teiten. Het is niet alleen onze eerste partner 
om de Belgische Staat te konfederaliseren 
maar Wallonië is ook ons eerste ekonomi-
sche hinterland. T.a.v. het Rijnland, Westfa-
len met Eupen/St.-Vith anderzijds en (na het 
openen van de tunnel) de Britse eilanden 
moeten wij ook onze strategie-van-samenle
ven ontwikkelen. Ook dit leven-in-l<ringen is 
van bij de stichting van de VU hét toekomst
beeld geweest. Maar de centraliserende Bel

gische Staat was toen té sterk om wat te 
ondernemen. De provincie West-Vlaanderen 
heeft nu zijn samenwerkingsakkoord met 
„Le Nord-Pas de Calais". Het komitee voor 
Frans-Vlaanderen is volop bezig om met de 
stedelijke en departementale krachten een 
kultureel centrum aan het uitwerken. De 
beide Limburgen herdachten voor 2 jaren, 
samen hun sctieiding. 

leder Oost (Nederlands)-Limburger op 3 
koopt in of bezoekt geregeld West-Limburg. 

De Eurregio Hasselt-Maastricht-Aken-Luik 
werd in leven geroepen. Kortom: de grenzen 
wijken. De dagdagelijkse samenwerking van 
onze partij kan aan deze belangrijke op
dracht niet voorbijgaan. De Volksunie heeft 
door haar grote ongebondenheid steeds een 
profetische rol vervuld. Wij hebben de om
grenzing voorspeld en het Europa der Volke
ren en regio's gewild. We moeten nu ook ons 
partijlictiaam, waar het moet en kan, grens
overschrijdend laten werken. Soms zeggen 
ietwat egodenkende, maar goed-menende, 
nationalisten me: „Heb je hier niet genoeg 
werk?". Welnu het „hier" eindigt niet aan de 
staatsgrenzen. Wij scheppen nu de politieke 
ruimte voor morgen. Alle afdelingen en ar
rondissementen moeten de samenwerkings
mogelijkheden onderzoeken met hun buur 
aan de overkant! 

Sedert twee jaar brokkelde de jakobijnse 
staat definitief weg; sedert 1979 groeide 
onze Europee Vrije éénmans-alliantie uit tot 
een verbond met een 29-tal autonomische 
partijen. 15 Parlementsleden uit 9 staten met 
7 verschillende talen vormen de Regenboog-
fraktie in het Europees Parlement. Iedereen 
erkent dat zij de meest dinamische fraktie is. 
Aarzelend nemen andere partijen het begrip 
,,regionalisme" over... Maar hoe? En ander
zijds meent een handvol huilebalken dat op 
ons Vlaams Nationaal Zangfeest: ,,België 
barst!" roepen gepast is. Noch op de IJzer
bedevaart, noch op een kunstfeest passen 
die geplogenheden. Bovenzijn: zij horen er 
slechts hun eigen echo in die grote ruimte. 
Dat geeft een zelfbevredigend effekt, zoals 
een kleine jongen zijn naam roept in een 
waterput! 

Onze Vlaamse meerderheidspositie moet 
vermunt worden in struktureel opbouvwerk. 
Zo bereiden wij als VU-Vlaamse Vrije Demo-
kraten ons voor op 1 januari 1993. In elk 
arrondissementeel bestuur moet tenminste 
een persoon eindverantwoordelijkheid willen 
dragen om de ontgrenzing en de EVA-sa-
menwerking te behartigen. Wie doet er 
mee? Overleg met je arrondissementeel be
stuur. 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag 25 maart j . l . heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels volgende medede
lingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft aandacht besteed aan de 
verdere afwerking van de staatshervorming 
en het mediabeleid. 

STAATSHERVORMING 
Sinds het aanvatten van haar werkzaam

heden in mei 1988 heeft deze regering bij
zonder veel werk verzet op het vlak van de 
hervorming van de instellingen. Van een 
unitaire centrale staat werd ons land omge
vormd tot een modern federaal land. De 
overdracht van bevoegdheden, politieke 
macht en middel naar de gemeenschappen 
is betekenisvol en onomkeerbaar. Nog weke
lijks worden dossiers goedgekeurd in uitvoe
ring van de eerste twee fazen van deze 
staatshervorming. Nu staat de regering voor 
de belangrijke taak het federale gegeven 
verder uit te bouwen tot de demokratische 
strukturen, de gemeenschappen een plaats 
te geven in de internationale omgeving en 
middels de restbevoegdheden, de federale 

dinamiek naar de toekomst toe ten volle te 
laten spelen. 

Deze derde faze van de staatshervorming 
is het sluitstuk van deze staatshervorming. 
Het is van wezenlijk belang dat deze zo snel 
mogelijk in wetteksten wordt vastgelegd. 
Wordt de derde faze nu niet uitgevoerd, dan 
dreigt zij voor lange tijd van de politieke 
kalender te worden afgevoerd. Noch Vlaan
deren, noch Wallonië, noch het land als 
geheel hebben er belang bij. Een onafge-
werkt federalisme zal aanleiding geven tot 
onduidelijkheid en dubbelzinnigheid. De VU 
is dan ook verheugd dat de regering deze 
belangrijke werkzaamheden opnieuw voor
aan op haar kalender heeft geplaatst. Zij 
steunt de eerste-minister in zijn pogingen de 
besprekingen volgens schema te laten verlo
pen en roept hem op om binnen de haalbare 
termijnen tot wetgevende initiatieven te ko
men. 

De VU meent dat de derde faze volledig in 
de geest van de voorgaande hervormingen 
moet worden uitgevoerd. Tegenstrijdighe
den moeten vermeden worden. Daarom ook 
vormt het regeerakkoord een goede en vol
doende vertreksbasis voor de besprekingen. 

O 
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STAATSHERVORMING 

Het mag verheugend worden genoemd dat 
nu ook de franstalige christen-demokraten 
deze stelling onderschrijven De VU wenst 
dit regeerakkoord maksimaal uit te voeren 

Vooraan m de besprekingen moet het 
strukturele gegeven van de federale staat-
struktuur staan het internationale verdrags
recht, de regeling voor de restbevoegdheden 
en uiteraard de rechtstreekse verkiezing van 
de raden Andere problemen m de kommu-
nautaire sfeer kunnen slechts in het verleng
de van deze strukturele aanpak tot een 
oplossing komen Vooral met betrekking tot 
de rechtstreekse verkiezing van de raden 
meent de VU dat het regeerakkoord naar de 
letter en de geest moet worden gevolgd In 
ieder geval moet de datum van de volgende 
Europese verkiezingen worden aangehou
den als datum waarop de eerste verkiezin
gen voor het Vlaamse parlement zullen 
plaatsvinden Dit zou meteen een goede 
start zijn voor het eigen Vlaamse parlement 
Als overtuigde volksnationalisten gaat de VU 
er van uit dat elke gemeenschap best zelf 
haar demokratisch verkozen organen uit
bouwt Het aantal Vlaamse parlementairen, 
de kiesomschrijvingen, de demokratische 
werkmetoden het zijn zaken waar Vlaande
ren zelf kan en moet over beslissen binnen 
het kader van pnncipes dat reeds in de 
grondwet werd ingeschreven 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten meent 
dat de omstandigheden gunstig zijn om tot 
een oplossing voor de knelpunten van de 
derde faze te komen Nogmaals wil zij waar
schuwen voor een situatie waann deze 
staatshervorming onafgewerkt blijft in haar 
demokratische strukturen Zowel intern als 
internationaal zal dit de slagkracht en wend
baarheid van ons land erg negatief beïnvloe
den Deze regenng heeft nu de kans om een 
federaal model uit bouwen dat voorbeeld kan 
staan voor de vele landen in het Europese 
huis waar ,,kommunautaire" konflikten het 
samenleven tussen volkeren bemoeilijken 
ZIJ mag aan deze historische opdracht met 
verzaken 

MEDIABELEID 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten is ver

heugd dat het maatschappelijk debat over de 
audiovisuele media eindelijk op gang is ge
komen Tot op heden werd dit beleid geken
merkt door improvisaties en kortzichtigheid 
Een chaotisch medialandschap, kommercie-
le vervlakking, een onzalige strijd tussen 
BRTN en VTM en een paniekerende schrij
vende pers zijn hiervan de meest bedroeven
de resultaten Kultuurminister Dewael draagt 
hier grote verantwoordelijkheid in Hij is er 
met in geslaagd voorstellen naar de inhoude
lijke verdieping en kwaliteit van het media
landschap te doen 

Deze zorg voor de kwaliteit en het Vlaams 
Karakter van ons medialandschap zijn priori
taire bekommernissen voor de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten Haar visie op een toe-
komstgencht mediabeleid berust op een 
aantal duidelijke en scherp omlijnde uit

gangspunten Vooreerst is zij van mening dat 
een gekoordineerd medialandschap verder 
moet gaan dan afspraken tussen VTM en 
BRTN Hoe belangrijk taakafbakening tus
sen deze twee Vlaamse zenders ook is, de 
doelstellingen en de leefbaarheid van de 
regionale televisie en de schrijvende pers 
verdienen eveneens een plaats onder de 
media-zon 

Wat betreft de financienng van de audiovi
suele media dient de publieke omroep een 
voldoende dotatie te genieten om, onafhan
kelijk van reklame-inkomsten, haar gemeen
schapstaak naar behoren te kunnen waar
maken Het mini-dekreet van 1990, dat de 
BRTN van bepaalde publicitaire inkomsten 
voorzag, was een stategische vergissing In 
de audiovisuele sektor worden de reklame-
inkomsten uitsluitend gereserveerd voor de 
kommerciele televisie Het Bntse model kan 
hierbij inspirerend werken 

De VU verzet zich bovendien tegen het 
toelaten van de Luxemburgse RTL-4 op de 
Vlaamse kabel vooraleer het noodzakelijke 

media-debat kan uitmonden in een even 
noodzakelijk media-pakt Zo dient onder 
meer een duidelijke, zindelijke en volledig te 
respekteren reklamewetgeving tot stand 
worden gebracht De huidige wetsovertredin
gen en ethervervulling zijn volstrekt onaan
vaardbaar 

Tevens dienen alle mogelijke middelen te 
worden aangewend om de kwaliteit en de 
Vlaamse eigenheid van de Vlaamse televi
siezenders te waarborgen Minimale normen 
moeten worden opgesteld We denken on
dermeer aan de ruimte dat het fameuze 
artikel 8 van de EG-omroepnchtlijn laat De 
VU Vlaamse Vrije Demokraten verzet zich 
tegen een al te ekonomische interpretatie 
van de Europese regelgeving Dit zou enkel 
tot vervlakking en kommercializermg van 
onze media leiden Zij is voorstander van het 
inlassen van een Kulturele Paragraaf in het 
Verdrag Van Rome Aldus moeten kleine 
taal- en kultuurgemeenschappen in staat zijn 
eigen aksenten in hun mediabeleid, bij uit
stek een kulturele aangelegenheid, te leg
gen jH7«;t?r 

STAATSHERVORMING 
EEN STAND VAN ZAKEN 
(vervolg van biz 11) 

moet dit eigen parlement er komen, zo snel 
als mogelijk De datum die daarvoor in het 
regeerakkoord werd vastgelegd, met name 
samen met de Europese verkiezingen, moet 
dan ook door de regering worden voorge
steld als startdatum voor de regionale parle
menten 

In de tweede plaats is het de bevoegdheid 
van de Vlamingen en Walen zelf om hun 
eigen parlementaire instellingen vorm te ge
ven De inspraak of instemming van de ene 
gemeenschap bij het tot stand brengen van 
de demokratische procedures van de andere 
gemeenschap is met nodig, zelfs met ge
wenst Het kan het de Vlamingen bij wijze 
van boutade met schelen of er een hond met 
een hoed op in het Waalse parlement kan 
verkozen worden 

Wel dienen de pnncipes van de staatsher
vorming zoals die tot hiertoe werden vastge
legd in de grondwet, te worden gerespek-
teerd Trouwens, het is het Arbitragehof dat 
al geruime tijd als behoeder van deze pnnci
pes werd ingesteld Elke wetgeving moet er 
dan ook aan voldoen Eén van deze pnnci
pes IS het zogenaamde territorialiteitsbegin
sel Hieruit volgt dat inwoners van een ge
bied enkel kunnen stemmen voor die demo
kratische organen die bevoegdheid uitoefe
nen over dit gebied, in Vlaanderen het 

Vlaams parlement en met de Franse ge
meenschapsraad 

Naast het scheppen van de mogelijkheid 
om tot de verkiezing van een Vlaams parle
ment te komen is deze derde faze voor de VU 
ook nodig om de gemeenschappen een 
plaats te geven in de internationale omge
ving en, middels de restbevoegdheden, de 
federale dmamiek naar de toekomst toe ten 
volle te laten spelen Nieuwe overheidstaken 
en bevoegdheden komen dan automatisch 
aan de geemsnchappen toe Het is daarom 
van wezenlijk belang dat de derde faze nu 
wordt doorgevoerd Gebeurt dit met, dan 
dreigt de afwerking van de staatshervorming 
voor lange tijd van de politieke kalender te 
worden afgevoerd Noch Vlaanderen, noch 
Wallonië overigens, hebben er belang bij dat 
het federalisme onafgewerkt blijft en dus 
aanleiding geeft tot onduidelijkheid en on-
dubbelzinmgheid Zowel in eigen land als 
internationaal worden ons land en de deel
staten dan vleugellam gemaakt 

De VU wil hier alvast geen verantwoorde
lijkheid voor dragen Integendeel hebben we 
nu de kans om in eigen land een model te 
bouwen voor het Europese federalisme Een 
histonsche kans die de regering moet waar
maken wil ZIJ voor haar belangrijke werk ook 
echt beloond worden 

Stefan Ector 

WIJ — 29 MAART 1991 



UIT DE REGIO 

VU-KONGRES UITGESTELD? 
Dinsdag pakten enkele kranten uit met 

het bericht dat de VU haar geplande 
kongres van 14 april uitgesteld zou heb
ben. Dit is niet helemaal de waarheid. 
Zoals gebruikelijk werden hiervoor ook 
grote verklaringen gezocht. Een woordje 
uitleg lijkt noodzakelijk. 

Inderdaad besliste het VU-partijbe-
stuur maandag om het eerder aangekon
digde kongres enigzins onder een ande
re vorm te laten verlopen. Op 13 april, 
datum waarop normaal een partijraad 
was gepland, wordt een konklaaf georga
niseerd met de leden van het partijbe
stuur, de partijraad en de frakties. Op het 
dagvullend programma staat de bespre
king van de derde faze en de poltieke 
aktualiteit. Venwacht wordt dat er tegen 
die datum wel duidelijkheid bestaat over 

MAART -• .< ,t •«,{•; .u-•.-.i-.-s'éÈÉaM 
29 GENK: Om 19u.30 in Kultureel Centrum Genk: 
lezing van Hugo Olaerts. Org.: vzw Azarty. 

APRIL 
1 GENK: Paasviering op de weide van De Slagmo-
len, Slagmolenweg 76 te Genk, om 14u. Org.: 
VVVG-Gent 011/35.88.79). 
6 BEVERST-SCHOONBEEK: Ledenfeest in zaal 
Beversheem (langs sporthal De zonhoeve). Aan
vang 20u. 600 fr.p.p. Inschrijven voor 30/3 bij 
Anthony Vendrix (011/41.54.43), Vic Putseys 
(011/41.22.11) en Willy Crals (011/41.22.73). 

13 BILZEN: Groot Vfernieuwingsbal in C.C. St.-
Amandus, Kleine Spouwen. Aanvang: 20u.30. In 
aanwezigheid van minister Johan Sauwens, kamer
lid Frieda Brepoels en alle gemeentemandataris
sen. 
14 BERINGEN: Politieke fietstocht van Beringen 
naar Hasselt, en perskonferentie. Start lOu. Kerk
plein Beringen Perskonferentie om 13u. in De 
Heraut te Hasselt. Org. VUJO-Limburg. Info • Johan 
Cuypers (02/219.49.30). 
17 BILZEN: Op reis in het Midden-Oosten. Ge-
spreksavond met Hans De Belder in Cafetaria De 
Kimpel, Eikenlaan te Bilzen om 19u.30. Orq • 
VUJO-Zuid. 

Wtj stellen U voor in exclusiviteit 

(^Jurotu^ 
B.V.B.A Stassen-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banl(etaannemer, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110 
Groepen infornneer eens naar onze arrangementen 

en dagmenu's voor groepen. 
*Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 

resultaten van de besprekingen rond de 
derde faze in de regering, of minstens de 
richting waarin deze resultaten zullen 
gaan. Het zou echter nog te vroeg zijn om 
dan al volledige wetteksten te verwach
ten. Met dit moeilijke karwei zullen de 
VU- en regeringsjuristen immers nog wel 
een tijdje zoet zijn. 

Omdat deze derde faze voor de VU te 
belangrijk is om zomaar op basis van 
voorstellen te beoordelen, of niet vol
doende tijd uit te trekken voor de bespre
kingen binnen de geëigende partij-orga
nen, werd tevens beslist om na dit kon
klaaf een maand uit te trekken om tekst 
en uitleg te verschaffen bij de resultaten 
van de derde faze én om aan een grondi
ge evaluatie van het globale regeringsbe
leid te werken. Naast de staatshervor-

BETER OPENBAAR 
VERVOER 

Volksunie Noord-Limburg organiseert sinds de
cember 1990 akties aan de stations door het 
verspreiden van duizenden pamfletten aan de reizi
gers. Een aantal Limburgse gemeenteraden en de 
provincieraad keurden intussen een VU-motie 
goed. 

De VU-Antwerpse Kempen nam gelijklopende 
initiatieven. 

Nu onze akties via de media ruime aandacht 
kregen, toonden ook andere partijen belangstel
ling. De CVP schoon/oetend en dan nog maar „een 

Senator Jef Van Bree aan de spits van een 
VU-afvaardigIng voor de uitbouw van een 
betere spoorverbinding Vlaamse Havens-
richtlng Duitsland. (toto wu) 

klein beetje". SP en ABVV zagen het grootser en zi] 
richten op zondag 24 maart j.l. een treinreis in van 
Antwerpen naar H/lonchengladbach (D). De Volks
unie was nadrukkelijk aanwezig. 

De Noord-Limburgse VU-afvaardiging viel met 
zijn 35 aanwezigen, onder leiding van senator Jef 
Van Bree, op tussen het SP-ABVV gezelschap. In 
ieder geval werd aan een oude VU-eis voor de 
uitbouw van een vernieuwde spoorwegverbinding 
Vlaamse Havens-Duitsland kracht bijgezet 

ming zijn er immers nog heel wat andere 
wetgevende initiatieven die onze aan
dacht verdienen, de wetgeving op de 
wapenhandel en de depolitizering van de 
magistratuur bijvoorbeeld om er maar 
twee te noemen. 

Dit alles moet dan uitmonden in een 
bijzonder kongres op 11 mei waar de 
volle ruimte zal worden voorzien om op 
basis van voidoende informatie en na 
besprekingen tot deze evaluatie over te 
gaan. Het partijbestuur meende terecht 
dat deze procedure in twee luiken zinvol
ler en meer demokratisch is dan de 
oorspronkelijke plannen. Het heeft er dan 
ook goed aangedaan zich niet te laten 
opjagen door de stemmingmakerij die 
sommigen rond de regeringswerkzaam-
heden willen doen. 

VU-GENT-EEKLO 
FRANS BAERT 

De Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen en 
het VU-arrondissement Genf-Eekio willen „hun" 
ex-senator Frans Baert eens bijzonder in de bloe
metjes zetten voor zijn jarenlange inzet en het 
degelijke en deskundige werk dat hij voor het 
Vlaams-nationalisme in het Parlement verricht 
heeft. 

Op zaterdag 20 april om 19u.30 organiseert de 
VVM m samenwerking met het arrondissementeel 
VU-bestuur Gent-Eekio, een huldiging in de Sint-
Pietersabdij te Gent Vice-premier Hugo Schiltz zal 
de feestrede uitspreken. De groep Koep Mezon 
zorgt voor een speelse, volkse en humoristische 
muzikale omlijsting. 

Dit alles gaat gepaard met een fijn verzorgd 
kaasbuffet. 

Inschrijven kan door storting van 350 fr. per 
persoon op rekening nr. 441-4602151-37 van VU-
Gent-Eeklo met vermelding ,,huldiging Frans 
Baert", voor 15 april 

(kvc) 

Ondertussen ging op vrijdag 15 maart in 
Hotel de Lourdes te Oostakker het banket 
door, georganiseerd door het Volksunie-
bestuur van de afdeling Gent-Sint-Pieters. 
Ruim 130 leden, vrienden en simpatisan-
ten namen deel aan het stijlvolle afscheid 
van Frans Baert als senator, (toto wu) 
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WEST-VLAANDEREN 
MAART 
30 DAMME: VU-bal in zaal 2001 te Damme (Male-
St.Kruis). 

APRIL 
3 ROESELARE: Het maken van paasversiering. 
Om 14u. in de H. Verrieststraat 4. Meebrengen: 
lijm, schaar, plastiel< zak. Inkom: 50 fr. Alle kinde
ren welkom. Org.: Vlanajo vzw Roeselare. 
6 ROESELARE: Groentenkaarting, om 16 uur in 't 
Leeuwke, H. Verrieststraat 4. Ook op 7/4 vanaf 10u. 
Org.; Vlanajo-West-Flandria. 
7 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u.30: verzamelen 
voor wandeling te Klerken o.l.v. H. Vandamme. 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
9 IZEGEM: ASLK-zaal om 20u.: hobby-avond. 
Org.; FVV-lzegem. 
10 BRUGGE: Diamontage met overvloeiing en 
muziek „Brugge die scone". Org.: VVVG-St.Kruis 
(050/35.54.30). 
11 ADINKERKE: Causerie „Hekserij in Vlaande
ren". Org.: VVVG-Veurne/De Panne/Adinkerke 
(058/31.272.26). 
12 IZEGEM: Vlaams huis vanaf 20u.: tweede 
kaarting. Ook op 14/4 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub Vlaams Huis. 
12 LANGEMARK: Achter de schermen van de 
kollaboratie en de repressie, door Maurits De 
Wilde. Om 20u.in zaal Munchenhof, Markt 32. 
Iedereen welkom. Org.: Vriendenkring Volksbelan
gen 88. 
12 OOSTENDE: Een avond met Jos Vandeloo. Om 
20u. in zaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357. Deuren 
19U.30. Inkom: CJP of 50-H-pas- 120fr., wk. 150 
fr., deur 180 fr. Org.: Rodenbachbfonds Oostende 
(059/50.84 80). 
13 BLANKENBERGE: Koncert in het Forum, Kerk
straat, om 20u., door St.-Ceciliaharmonie en Zang-
17 OOSTDUINKERKE: Om 20u.30 in zaal De Witte 
Burg- aerobic, ook op 24/4. Org.: FVV-Duneblom-
me. 
18 ROESELARE: Een avond met Hans De Belder 
over ,,Politiek en diplomatie". Om 20u. in het 
Dienstencentrum 't Leeuwke, H. Verrieststraat 4. 
Org.: Rodenbachkring Roeselare. 
22 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u.: 
voordracht over Palingen, door J. Delancker. Org.: 
VVVG-lzegem. 

TWAALFDE 
ASSEBROEKSE 
MEERSENTOCHT 

Op zondag 7 april organizeert het Vlaams Tref
punt Assebroek (VTA) voor de twaalfde keer de 
Assebroekse Meersentocht Naast een hoge hak-
kentocht van 7 km staat er dit jaar weer een 
wandeling van 21 km op het programma- de halve 
maratontocht. Net zoals voorgaande jaren wordt 
het startschot gegeven aan herberg 't Leenhof, 
Pastoor Verhaegheplein m Ver-Assebroek, en ko
men de wandelaars aan in 't Leitje, even verderop 
Voor de 21 km is er vrije start tussen 12 en 14 uur 
De deelnemers aan de hoge hakkentocht starten 
allen samen om 15 uur 

Deelnameprijs- 80 fr. voor volwassenen en 50 fr. 
/oor kinderen tot 15 jaar Wie jonger is dan 5 jaar 
mag gratis meerijden in de buggy. Naast een kom 
soep krijgt ieder aan de aankomst een stevige 
boterham met hesp of sjoko Er zijn tevens talrijke 
trofeeën voorzien, onder andere voor de grootste 
meewandelende groep 

MAART 
30 LEBBEKE: Paasaktie van VU-Groot Lebbeke. 
Info bij bestuur. Ook op 31/3. 
30 ERTVELDE: Ledenfeest in Vlaams Huis De 
Veldbloem, met uitstekend menu. Inschrijven voor 
26/3 bij voorzitter mevr. Chris Segers-Genbrugge 
(091/44.41.70). 
31 RUPELMONDE: Pasen in zicht en AVK-Rupel-
monde is paraat om U te verwennen met feestelijke 
ontbijtmandjes aan 170 fr. Voor geïnteresseerden 
kontakt opnemen met R. de Roeck-Van der Meiren 
C, Kalverstraat 119 (774.00.57) of A. Cortebeek, 
Temsestraat 51 (774.17.19). De mandjes worden 
geleverd op Paaszondagmorgen, 

APRIL 
4 OUDENAARDE: Roemenië, relaas van een reis, 
door Rosine Van Rompaey. Om 20u. in Schoolkom-

pleks A. Hans te Leupegem. Inkom 100 fr. School-
gaanden 50 fr. Org.: FVV-Oudenaarde. 
9 EVERGEM: Hobby-club van FVV-Belzele. Info: 
091/53.06.28. 
9 WONDELGEM: Stadsbezoek aan Brussel. Org.: 
VVVG-Wondelgem (091/26.18.96). 
13 BAMBRUGGE: Etentje met gezellig samenzijn 
voor simpatisanten van VU-Mere-Erpe-Erondegem. 
koor der XX-en. Kaarten bij E. Duysters 
(050/41 36.54). 
In de St Annazaal te Bambrugge vanaf 11u.30 tot 
20U.30. 
16 WONDELGEM: Voordracht „Accupunctuur". 
Org.: VVVG-Wondelgem (091/26.34.41). 
20 ZELE: Uitstap naar de Voer met als reisleider 
Walter Luyten. Vertrek H.Hartplein Zele om 7u.30. 
Terug rond 22u. Kosten volw. 300 fr. -12j. 250 fr. 
Org.: VU-Zele. 

WASE JONGE LEEUWEN GUNNEN 
VWG-VOORZITTER DE PENNING 

Te Sint-Niklaas reikten de Wase Jonge Leeuwen 
de Leeuwepenning 1991 uit aan mevr. Yvonne 
Charlier-Van Poucke. Sinds 1984 dirigeert zij het 
Nikolaaskoor van het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden (VVVG). Vorig jaar werd zij voorzitter 
van de VVVG-federatie Sint-Niklaas. Met de Leeu
wepenning willen de Wase Jonge Leeuwen jaarlijks 
een Waaslander lauweren die zich inzet voor de 
Vlaamse ontvoogding. 

Yvonne Van Poucke (°1920) groeide op in een 
Vlaams-nationaal gezin te Sint-Niklaas. Borms' 
portret bekleedde een ereplaats m de woonkamer. 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
behaalde Yvonne Van Poucke het diploma van 
onderwijzeres. In 1940 trad zij in dienst van de 
schoolkolonie van de stichting ,,Voor Moeder en 
Kind" te Belsele. Hiervoor werd zij tijdens de 
repressie in verschillende gevangenissen opgeslo
ten. Na haar vrijlating werd zij goevernante bij prof. 
Lamberty te Brussel. 

VRIENDENONTMOETING 

Toen zij met het gezin Lamberty aan zee was, 
bevoorraadde zij gevangenen in een internerings

kamp. Ze ontmoette een Waalse Oostfronter, met 
wie zij in 1949 in het huwelijk trad. Uit dit huwelijk 
werden zes kinderen geboren, die allen in het 
Nederlands en in een Vlaams-nationale geest wer
den opgevoed. In de jaren '60 belandde Yvonne 
Charlier terug in het onderwijs te Sint-Niklaas. Na 
het overlijden van haar man en haar opruststelling 
zette zij zich m voor het VWG. 

De uitreiking van de Leeuwepenning werd een 
blij weerzien onder vrienden. WJL-sekretaris Bernd 
Van Besauw heette de vele aanwezigen welkom. 
Dr. Alfons Lisaerde tipeerde de laureate. WJL-
voorzitter Lieven Dehandschutter overhandigde de 
Leeuwepenning aan de VVVG-voorzitter. Vervol
gens gaf eresenator en provinciaal VVVG-voorzitter 
Oswald Van Ooteghem een spits relaas van haar 
levenslange inzet. Mevr. Charlier nep tot slot op tot 
meer Vlaamse rechtlijnigheid en strijdbaarheid. 

Tijdens de uitreikingsplechtigheid ontving mevr. 
Charlier ook attenties van voorzitter Ernest De 
Colvenaer van het Nikolaaskoor, VVVG-ondervoor-
zitter Marcella De Baets-Verschelden en de Krui-
beekse VVVG-voorzitter Albert De Volder. Het 
geheel werd van een muzikale rode draad voorzien 
door Chris De Beer en Franky Barbier. 

Voor de vijfde maal kenden de Wase Jonge Leeuwen hun Leeuwepenning toe. Lieven 
Dehandschutter overhandigde het eremetaal aan VVVG-voorzitter Yvonne Van Poucke. 
Vorige laureaten waren Leo De Meulenaer, Jos De Cock, dr. Alfons Lisaerde en Guido 
Moons. <'°'° Schaickens) 
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ANTWERPEN 
MAART 

31 SINT-AMANDS: Hobby-tentoonstelling van 
VVVG-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 Wi)negem 
8 MOL: Vormingskursus „Geheugentraining" in 
lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol om 
14u Org VVVG-Mol (014/31 10 06) 
12 BERCHEM: Studiebezoek aan domein Cante-
croy Org VVVG-Berchem (03/218 71 58) 
13 MERKSEM: Intieme Dr Bormshulde door VU-
afd Merksem Verzameling om 14u 30 stipt aan de 
ingang van het oud kerkhof te Merksem 
13 BORNEM: Studiebezoek aan abdij en sterren
wachtmuseum te Grimbergen Org VVVG-Bor-
nem (03/889 40 50) 
14 MERKSEM: N a v Dr Bormsherdenking te 
Merksem is Vlaams Nationaal Centrum, Bredabaan 
360, geopend vanaf 10 's morgens 
15 ANTWERPEN: Debat met Walter Tillemans 
(Raamteater), Frie Leysen (DeSingel), Enk Van 
Rompuy (CVP) en Andre De Beul (VU) Info 
Coremanskring 
18 HOVE: VU-Hove nodigt uit voor Informatie
avond over „Toekomstplan voor Vlaanderen" In 
het Kostershuisje, Kapelstraat 6 Gastspreker Pa-
trik Vankrunkelsven Iedereen welkom 
18 MORTSEL: Stadsbezoek aan Genk-Achel 
Org WVG-Mortsel (03/449 68 48) 
19 TONGERLO/WESTERLO: Spreekbeurt door 
Walter Luyten over „De houding van de Belgische 
staat ten opzichte van de Vlamingen die veroor
deeld werden i v m de problematiek van de volke
renmoord te Katyn" Om 20u 30 in Kapellekeshoef 
Org SMF-Kempen 
19 MERKSEM: Kaartavond met Vlanac Merksem 
Om 20u in Vlaams Nationaal Centrum, Bredabaan 
360 Deelname 100 fr p p Inschrijving ter plaatse 
20 EKEREN: Jaarlijkse recepte van VU-Ekeren en 
prov raadslid Leo Luyten Om 15u m Lambertus 
Vormingscentrum, Oorderseweg 8 Gastspreker 
André Geens 
20 MERKSEM: FVV-Merksem bezoekt Bormshuis 
te Antwerpen Afspraak ter plaatse. Volkstraat 30, 
2000 Antwerpen, om 14u 
20 EDEGEM: Kom zing met mij 9de Zangavond 
met Gust Teugels, in zaal Elzenhof, Kerkplein om 
20u 
20 KALMTHOUT: Bezoek aan Brussel met VU-
Kalmthout Vertrek om 8u 30 aan Stationsplein 
Heide 300 fr p p Inschrijven op tel 666 86 81 

GEELZUCHT? 
Vorige zaterdag kon wegens ziekte van de 

gitarist het optreden van de groep ZAKDOEK 
in Geel met doorgaan De organizators (De 
Vlaamse Aktiegroep Geel) en de groep Zak
doek verontschuldigen zich nogmaals langs 
deze weg 

Zakdoek zal op zaterdag 22 juni om 
20 u. 30 optreden In zaal Wijnhuis, Sta
tionsstraat te Geel. Kaarten van 23 maart 
blijven geldig! 

Deze keer, goede keer 

VUJaOAG 
ARRONDISSEMENT 
TURNHOUT 

In Herentals werd de VUJO-dag van het arrondis
sement Turnhout gehouden Tijdens de voormid
dag gaf Bart Somers een overzicht van het ont
staan van de VU, de evolutie ervan en wat ze 
bereikte Ook had hij het over de toekomst van de 
partij en de VUJO in het biezonder De partij moet 
radikaal demokratisch blijven, werken aan de ont
zuiling en de depolitisering 

's Namiddags had Patrick Vankrunkelsven het 
over de struktuur en het besluitvormingsproces van 
de partij Walter Luyten sprak over de relaties 
tussen de VU en de andere volkeren Heel wat 
oorlogen vinden hun oorzaak in de drang van de 
volkeren naar zelfstandigheid 

Senator Rob Geeraerts had het over de werking 
van het parlementair demokratisch sisteem Hij 
belichtte ook de „onrechtstreekse vorm" van de-
mokratie, wiens macht met te onderschatten is 
Denken we aan de vakbonden, werkgeversorgani
saties, lobby-groepen Hij deed een oproep om als 
alternatieve partij steeds nieuwe gebieden te betre
den Het Toekomstplan is een goede stap in de 
nchting 

Staf Dnesen gaf tekst en uitleg over de werking 
op provinciaal en arrondissementeel vlak Hij pleit
te voor een beter kontakt tussen gemeenten en 
overheid 

De leerrijke dag werd besloten met een wande
ling in de ,,Snepkensvijver" 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

Berg 17 - B 3790 St -Martens-Voeren 
Tel 041/81 09 08 - 041/81 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, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

irmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

IN MEMORIAM JOZEF 
VAN DEN 
NIEUWENHOF 

't Was in de zestiger jaren dat we Jos leerden 
kennen Zo ineens, zonder meer, kregen we zijn 
naam door op ons sekretariaat 

Veel later vertelde je in alle bescheidenheid dat 
je je zelf gemeld had als lid en abonnee op ons 
weekblad Ondanks je zware beroepsleven moes 
ten we met lang aandringen opdat je je mee zou 
inzetten in onze afdeling En hoe ' 

Na een lange dagtaak ging je telkens weer 
opnieuw op stap voor de Volksunie bedelen voor 
de afdeling, leden maken, plaktochten mets was 
je teveel' Zelfs de zondagmorgen offerde je je 
geliefkoosde bezoek aan de antiekstandjes van de 
Vogelmarkt op voor een kolporlage met ons week
blad ergens in het arrondissement 

In 1977 werd je ons derde gemeenteraadslid in 
Hoboken Jij was daar terecht trots op, Jos en wij 
waren blij omdat je dat mandaat verdiende 

Enkele jaren geleden ging je dan op rust, maar je 
bleef een trouwe aanwezige op de afdelingsaktivi-
teiten tot je ernstig ziek werd 

BIJ je heengaan, Jos, is het passend onze dank
baarheid te betuigen voor je onbaatzuchtige inzet 
voor een beter Vlaanderen i 

De Volksumeafdeling Hoboken biedt haar diepe 
gevoelens van deelneming aan bij het grote verlies 
dat je echtgenote, kinderen en kleinkinderen treft 

Fonne Crick 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 
w | / HEIHOEFSEWEG 1 
j 3 » ^ 2520 EDEGEM 
#^ilS^ Tel 03/457 23 89 
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PLANTENRUILDAG 
IN WOMMELGEM 

Zondag 7 april organiseren Ward, Sonja en Rita 
Herbosch-Maldoy voor de achtste l<eer een Plan-
tenruildag aan de Kastanjelaan 4 in Wommelgem. 

Alle tuinliefhebbers die bij het opruimen van de 
tuin wat teveel of te weinig hebben kunnen er 
terecht vanaf 10 u. Walter Wessels is bereid 
gevonden de tuinliefhebbers met zijn ervaring en 
desl<undigheid bij te staan. Voor alle inlichtingen 
kan men terecht bij Sonja Maldoy, tel. 
03/353.68.94. 

ADVERTENTIE 

BRABANT 

GEMEENTE MACHELEN 
Twee betrekkingen van poltieagent(e), met 
aanleg van een werfreserve voor de duur van 
drie jaar, zijn te begeven. 

Vereist diploma: hoger secundair onderwijs of 
gelijkgesteld. 

De voorwaarden waaraan moet voldaan wor
den, kunnen bekomen worden op het gemeen
tesecretariaat, Woluwestraat 1 te 1830 Mache-
len (tel. 02/252.00.15). 

Kandidaturen moeten bij aangetekend schrij
ven gericht worden aan het College van Burge
meester en Schepenen van en te 1830 Mache-
len en uiterlijk op 6 mei 1991 toekomen. 

Namens het College: 
De Gemeentesecretaris, De Wnd. Burgemeester, 
Get. L LAVEYNE Get. H. CAMPINE 

Schepen. 

APRIL 

5 OVERUSE: Baskenavond in het lokaal van de 
Vlaamse Jongeren, De Klomp, Heuvelstraat 40. 
Om 20u. Org.: Stijn Hiers en Anai Artea. 
5 TIELT-WINGE: VU-Bal Tielt-Winge in Tilt City, 
Boekhout, Tielt. 
6 HAACHT: Knabbel- en babbelavond (met kaas). 
Optreden folkgroep lan Mayling. In zaal Spirit, 
Grote Baan te Wespelaar. Welkom vanaf 20u. 
Toegang 100 fr. Org.: VU-Haacht. 
6 SINT-MARTENS-BODEGEM: 11de pannekoe-
kenfestijn en boterhammen op zijn pajots. Vanaf 18 
uur in Gemeenschapslokalen Schoolstraat. Ook op 
7/4 vanaf 15u. Org.: VU-St.Martens-Bodegem. 
7 DIEGEM: Jaarlijks Spagettifeest VU-Diegem, 
vanaf 12u. in het Gildenhuis, Kosterstraat 1. Info bij 
bestuursleden. 
13 BERG: Dansavond van VU-Groot-Kampenhout. 
In zaal Fauna-Flora te Berg. Inkom 120 fr., vvk. 100 
fr. 

13 GRIMBERGEN: 11de Lente-Restaurant. Vanaf 
18u.in Sporthal E. Soens, aan de Singel Strom-
beek-Bever. Ook op 14/4 van 11 u.30 tot 15u. Org.: 
VU-Grimbergen. 

13 JETTE: Bal in het St.Pieterskollege, Verbeyst-
straat. Org.: VBG-Jette (02/479.22.25). 
16 BRUSSEL: UfsaI, Vrijheidslaan 19 te Koekel-
berg. Om 12u.30 spreekt Walter Luyten over de 
repressie na WO II. Toegang gratis. Info: Karel 
Vandenberg (02/511.95.65). 
19 MAZENZELE: Leven, werken en wonen in 
Vlaams-Brabant. Spreker: Etienne Van Vaeren-
bergh. Om 20u. in zaal „De Geleerde Man", 
Steenweg 43. Org.: vzw Vorming en Gemeen
schap. 

20 LENNIK: l̂ ozartkoncert met Jan Van Weyen-
berg (viool) en Noriko Ĥ urai (piano), om 20u. in 
kasteel te Gaasbeek. Org.: Vlaamse Kring i.s.m. 
DF en Andreas lî asiuskring. 

DAAN VERVAET-WANDELTOCHT 
IN VLEZENBEEK 

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van het 
overlijden van stichter en goede vriend Daan Ver-
vaet organizeert de Vlaamse Werkgroep Vrede een 
herdenkingstocht. 

Hiervoor wordt het domein Groenenborg uitgeko
zen waarvoor Daan zich vele jaren heeft ingespan
nen. Sedert de openstelling werd heel wat verwe
zenlijkt. Ook de gebouwen kregen een verkwikken
de opknapbeurt en de hoeve werd gedeeltelijk 
gerestaureerd. Het kasteel kreeg een nieuwe dak
bedekking en het boswachtershuis wordt gebruikt 
door het personeel. Op een afgesloten weide in het 
domein worden Brabantse trekpaarden te grazen 

gezet. Aldus wordt nog een droom van Vervaet 
gerealiseerd. 

De wandeltocht wordt begeleid door deskundi
gen. Tijdens de wandeling zal ook een „ groene 
Boskabouter" neergezet worden als blijvende her
denking aan Daan. 

De wandeltocht wordt georganiseerd op 7 april 
en vertrekt om 14 u aan het Gemeenteplein van 
Vlezenbeek. De afstand bedraagt 8 km en er is ook 
een verkorte versie van 3 km. Na de tocht is er de 
mogelijkheid gezellig te keuvelen bij een natje en 
een droogje. 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

TeL 582.29.15 

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

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
• Buffet 

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

ADVERTENTIE 

PAASMENU RESTAURANT 

Quiche van mosseltjes als proevertje H A S S E L T B E R G 

1/2 kreeftje met groene asperges 

Bladerdeegje van zeeduivel en asperges 
kervelboter 

ir 
Lamzadel met thijm 

Nagerecht 

1.500 fr. per persoon 

Ijl Hnnv 

Er is steeds 
een luchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 IVIeise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 
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WEDERWOORD 

EEN SLIPPERTJE 
VAN WIJ 

Het mag voor WIJ een eer genoemd wor
den dat een enkel tijdschnft met zoveel 
aandacht wordt gelezen Dat bewijst duide
lijk dat uw lezers wakker liggen voor Vlaan
deren en dat WIJ ze wakker houdt 

Reakties (zie vorige WU) gaan telkens om 
verslagen over Vlaamse manifestaties die 
een zeer lange traditie kennen, zoals onze 
IJzerbedevaart of ons Zangfeest Als WIJ-
joernalist zou ik voor de eer bedanken om 
daarover objektief mijn mening neer te schnj-
ven Want geen enkel eerbiedwaardig 
Vlaams feest dat traditie heeft, kan nu nog 
dezelfde klok roeren als twee, zelfs een 
generatie geleden 

Houdt men daarmee geen rekening, dan 
blijven de jongeren thuis, zij beleven andere 
tijden dan tientallen jaren geleden 

Voor welk modern Vlaanderen ligt er een 
meerderheid Vlamingen wakker' Zij die den
ken dat het over taalwetten of over nog iets 
radikaler Vlaams gaat, hoeven enkel een 
paar dagen huisbezoek te doen Dan gelie
ven ze aan WIJ aub de vrucht van hun werk 
te laten kennen Ze hoven geen melding te 
maken of ze ai dan met buiten vlogen 

Zelfs Karel Dillen ligt van Vlaanderen met 
wakker, want indien wel, dan had hij nooit 
met Le Pen vrijwillig aan dezelfde tafel geze
ten 

Wel meen ik dat wij met omzichtigheid 
over Vlaamse gebeurtenissen moeten schrij
ven i 

A.B.C., Mariakerke 

BRT-N (1) 
Of „de berg heeft een muis gebaard", een 

misbaksel dan nog wel Wat onder druk van 
de CVP en de SP in de Vlaamse Raad in 
elkaar geflanst werd is knoeiwerk 

Het VU-voorstel om de naam BRT te 
veranderen in VRT (Vlaamse Radio en Tele
visie) IS logisch en voor ieder weldenkend 
Vlaming voor de hand liggend 

Weer wordt bevestigd wat we reeds lang 
wisten CVP en SP hebben, als het er echt 
op aan komt geen greintje Vlaamse refleks 

Vlaanderen verdient beter dan deze plat-
broekerij i 

Naam en adres op de red. bekend 

BRT-N (2) 
Ik ben het met eens met de nieuwe naam 

van de Vlaamse openbare radio en televisie 
Eens te meer zijn de traditionele partijen de 
franstaligen achterna gelopen en hebben zij 
een kopie van RTBF aanvaard 

Onze openbare zender is Nederlands en 
zou dus NRT moeten noemen Hij zou zich 
aldus kunnen distancieren van de kommer-

ciele zender in kwaliteit en m identiteit Maar 
misschien is dat ook de bedoeling met van 
„het huis aan de Reyerslaan"' 

K.B., Aalst 

E REGEERT 
DIT LAND? 

Het antwoord is klaar en duidelijk „De vier 
van Poupehani" 

Wijlen Jef Houthuys heeft enkele dagen 
voor zijn overlijden hierop een klaar en 
duidelijk antwoord gegeven aan joernalist 
Hugo De Ridder Vanuit een besloten cena-
kel, zuilgebonden, wordt in dit land gere
geerd De partijvoorzitters, het parlement 
komen met voor in het stuk De burger die 
verplicht is te stemmen wordt voor schut 
gezet Wat heeft dit nog met demokratie te 
maken' 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zi|, 
naargiang 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. 

Ik begrijp met hoe het mogelijk is dat 
parochiale verenigingen zoals KWB-KAV-
KVLV dit spel nog langer willen meespelen, 
door zich te bekennen tot het ACW, want het 
ACW heeft letterlijk de partijpolitieke touw
tjes van de CVP in handen 

Jef Houthuys heeft bevestigd wat we reeds 
lang vermoed hebben de regenng Martens 
IS in de tachtiger jaren met gevallen over 
Happart maar over de vete van de ACV-
topman en zijn afkeer voor „de pretentie van 
dat joenk" doelend op Verhofstadt Voeg 
daar nog bij dat Jef Houthuys een verstokt 
umtarist was, en je hebt in een notedop de 
politiek van de tachtiger jaren i 

Wilfried Rosiers, Neeroeteren 

WEGWIJZERS 
Laatst hoorde ik op het televisiejoernaal 

dat J -L Dehaene (federaal minister van 
Verkeer) het initiatief heeft genomen om de 
bewegwijzering in het land te umformiseren 

Op zichzelf een nobel initiatief, want de 
wildgroei van alle soorten wegwijzers langs 
de weg, ergert mij ook Maar 

Ik vermoed dat het hier gaat om een 
poging de eenheid van België te benadruk
ken (en een tegenzet voor de zwart-gele 
palen van Johan Sauwens) Waarom spreekt 
de minister met af met z'n EG-kollega's Of, 
wanneer er dat wat teveel zouden zijn om 
mee af te spreken, met met de Benelux-
kollega's' Waarom moet enkel op de scha
mele 30 000 m2 de bewegwijzering geunifor-
miseerd worden' Dit is toch anti-Europees' 

Nog erger vind ik dat in de „grensgebie
den", de naam van de plaatsen in de taal van 
het andere land of gewest erbij zal geplaatst 
worden Dat maakt ten eerste de leesbaar
heid met eenvoudiger, en ten tweede, de 
deur wordt wagenwijd opengezet om het 
hele randgebied rond Brussel een tweetalig 
tintje te geven Om de aandacht van Brussel 
af te leiden gaf men het voorbeekd van Aken 
— Aachen/Aix-la-Chapelle 

Veel Vlamingen zullen het natuurlijk maar 
weer een detail vinden, maar zo grijpt de 
verfransing in het randgebied verder om zich 
heen en zullen inwijkelingen nog minder dan 
nu de behoefte voelen om de meest elemen
taire zaken van de streektaal te leren Is deze 
verandering van het verkeersreglement ove
rigens geen inbreuk op de taalwet' 

Kan ik erop rekenen dat de VU en minister 
Sauwens erop toezien dat de eentaligheid 
van Vlaanderen gevnjwaard blijft' 

Bart de Nijn, Mechelen 

LEVE DE KONING! 
Als trouwe lezer van WIJ kan ik zeker de 

artikels van dit weekblad op prijs stellen 
zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft 
Dit betekent evenwel met dat ik steeds ak
koord ga met de gebrachte visies of stellin
gen 

Ik moet u nochtans meedelen dat ikzelf, en 
zeker ook nog een aantal andere lezers, mij 
mateloos erger aan de tendentieuze litera
tuur van uw redaktie over ons koningshuis 
Zo IS het artikel ,,0h i" in het nummer 11 van 
15 maart weerom een staaltje van bekrom
penheid en lompheid van uw redakteur 

Zeker heeft hij het recht een eigen visie te 
hebben over de persoon en de rol van onze 
koning en koningin, doch hij betreurt het 
wellicht dat zij nog zo geliefd zijn Dit is 
nochtans geen reden om de ontelbare aan
hangers van ons vorstenpaar voor de gek te 
houden en te beledigen U moogt met verge
ten dat zeker 50 % van de VU-kiezers uw 
teoneen waarderen noch goedkeuren De 
VU kan zich trouwens met veroorloven, inge
volge het geleuter van uw redakteur, een 
groot deel van die stemmen kwijt te spelen 
bij de partementsverkiezingen ik vrees na
melijk dat WIJ ze allemaal, ook die van de 
koningsgezinden, zullen nodig hebben 

H. De Grauwe, Evergem-Belzele [> 
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„TRENDS" 
Graag zou ik willen reageren op mevr Lme 

Lambert uit Gent (WIJ, 22 maart) die haar 
lezersbrief besluit met „of zou de tegenwoor
dige trend naar de homofilie geen wraak is 
voor het onvrouwelijke in onze maatschap
p i j ' " Net of je zelf uitmaakt wat je geaard
heid IS 

Moest dat zo zijn, dan was voor mij de 
keuze vlug gemaakt dat is zeker Onze 
maatschappij is uitsluitend heterofielden-
kend opgebouwd zonder rekenschap te hou
den met homofilie, er worden dus beperkin
gen aan je opgelegd 

Dat wraakgevoelens alleen je zo ver zou
den drijven betwijfel ik De „trend" naar 
homofilie is gewoon het gevolg van meer 
belang te hechten aan je eigen gevoelens en 
eerlijkheid t o v zichzelf en de mensen rond
om zich Gelukkig' 

Henk Heirman, Brugge 

MOÏÏEBOLLENKLUB 
Deze week kwam mijn zoon thuis met een 

soort gestencilde ,,Verbondsbenchten" nr 
5, uitgegeven door het NSV-Leuven Hij 
lachte zich een breuk en wij met hem, 
omwille van het oubollig verbalisme 

Geniet even mee „Een goed zangfeest 
moet komen vanuit de buik, moet écht zijn, 
moet radikaal zijn " De man die dat schrijft 
heet Bolle en zou de praeses van die klub 
zijn, die het ANZ als „een zielig staaltje 
platbroekenj" beschnfi Opblz 9 raadt men 
de lezers aan om het „zoete wijnvocht met 
liters te laten vloeien" Dat mag, het is 
Zuidafrikaansei O, edele moraaM En wat 
verder zijn deze lieverdjes weer aan het 
betreuren Ditmaal omdat er in franstalig 
België zo'n verscheidenheid heerst in de 
franstalig-rechtse rangen Luister naar ene 
Comte Thierry de Looz-Corswarem, met For
ces Nouvelles wordt, als de verbondene van 
het Vlaams Blok in Brussel (of moet ik 
Bruxelles schrijven') begroet En ook het 
Brussels splinterpartijtje daarvan, met Didier 
de Becker, leider van Le Pen, strijdt met hen 
tegen „de rassenintegratie, bevorderd door 
de verraders van de macht" Zelfs ex-PRL 
EP-lid Luc Beyer de Rycke, die met zijn 
Libre-lijst 0,9 % van de stemmen behaald op 
18 juni '89, krijgt in dit blaadje een erenota 
want „met behorend tot het rechts-nationa-
listisch kamp, is hij te situeren in dezelfde 
lijn " Het nummer wordt afgesloten met een 
roep naar revionisme 

Allen op, lieve lezers (die willen lachen) 
naar deze allerbeste mottebollenklubi 

En dan de illustraties Zijn de jaren 30 
terug' 

V.V.D., Berchem 

VROUWEN (1) 
Het enig nieuwe en zinnige dat ik geleerd 

heb uit de Vrouwen-WIJ van verleden week 
staat op biz 17 en is van de hand van 
Annemie Van de Casteele „Een WIJ over 
vrouwen' Er is toch ook nooit een aparte 
uitgave over mannen gemaakt'" 

Alsof WIJ met wekelijks over mannen 
gaat 

P.L., Hofstade 

VROUWEN (2) 
Hiermee wil ik een aantal rechtzettingen 

I V m het artikel ,,De ballade van de lege 
stoelen" (WIJ, 15 maart j I) 

1 Het IS met zo dat niet-Belgische prosti
tuees met meer over de grens worden gezet 
als er een kortgeding loopt Dit is een van de 
eisen van de Werkgroep Tegen Vrouwen
handel, maar wij hebben dit nog met bereikt 

2 Het verhaal over de Filippijnse Liza 
speelde zich af in Nederland, met m België 

Verder ben ik heel tevreden over de be
spreking van onze brochure ,.Vrouwenhan
del" 

Ilse Uyttenhove, NCOS-Vrouwendienst 

ONDERWIJSINSPEKTIE 
BASISONDERWIJS 

In de Vlaamse Raad is een Kommissie 
doende, zo hopen wij toch, maatregelen voor 
te stellen tegen de verzuiling Wat dit zal 
worden weet niemand, maar feit is dat de 
politieke wereld met ontsnapt aan de terech
te kritiek van de burger op de verzuilde en 
geldrovende sistemen In ieder geval is de 
geest van de operatie duidelijk een ontzuil-
de, vrije en open samenleving in Vlaanderen 

In het kader van deze gedachtengang is 
het goed de onderswijsdekreten kritisch on
der de loep te nemen Konkreet wordt hier
mee in ieder geval al een loopje genomen m 
het ontwerp-dekreet betreffende de inspektie 
en de pedagogische begeleidingsdiensten 
en in de hieruit voortvloeiende (ont-
werp-)uitvoeringsbesluiten 

In het bijzonder het beruchte art 7 van het 
bedoelde ontwerp-dekreet, dat zegt dat 50 % 
van de (onderwijs- en PMS-)inspektie zal 
dienen gerekruteerd te worden uit de vrije 
gesubs scholen en centra enerzijds en voor 
50 % uit het gesubs officieel onderwijs en de 
officiële centra anderzijds Ik zal hier dus met 
verder (kunnen) ingaan op de geldopslorpen-
de en geheel of gedeeltelijk elkaar overlap
pende strukturen als PMS (circa 2,3 miljard/ 
jaarbasis) en navormings- en begeleidings-
strukturen (circa 500 miljoen/jaarbasis) e a 

Het bedoelde art 7 is op zijn minst a-
pluralistisch, zoniet fundamenteel een ver
kapte verzuiing organiseren en het oproepen 

van een netgebonden schatplichtigheid De 
netgebondenheid zal de als onafhankelijk 
gedachte mspekteur heel zijn loopbaan blij
ven achtervolgen Deze opdeling trekt haar 
sporen per inspektiegroep en per niveau 
Voor het basisonderwijs zal dit zijn bij de 
rekrutenng van de inspekteurs als bij de 
bevorderingen tot inspekteur-koordinator 
(hoofdinspekteur) of inspekteur-generaal 
telkens zal met de pariteit in iedere groep 
dienen rekening gehouden te worden' Maar 
ook bij de terbeschikkingstelling als bij de 
reaffektatie of de wedertewerkstelling zal 
worden gehandeld overeenkomstig de ge
vraagde pariteit 

Dit anakromsme wordt gemotiveerd in ter
men van „voldoende en evenwichtige sa
menstelling van het korps" Konkreet zulen 
inspektieleden van het SO dienen ter be
schikking gesteld te worden om nieuwe in
spekteurs, herkomstig uit het vrij onderwijs 
(eventueel zonder eksamens) te benoemen 
Maar welke zijn de objektieve kntena om zo 
een stelsel te verdedigen' Géén Er worden 
er althans geen voorgedragen 

Is het wantrouwen in de Kommissie voor 
het afnemen van objektieve eksamens dan 
nu al zo groot' Inderdaad, de samenstelling 
van de Kommissie zou gewaarborgd op een 
pluralistische basis dienen gestoeld te zijn, 
zodat manipulatie vanuit eén hoek praktisch 
uitgesloten is 

De vraag is ook of deze Kommissie straks 
gaat eksamineren in funktie van de 50-50-
regeling D w z dat dan bv bekwame kandi
daten van een bepaald net zullen ,,sneuve
len", omwille van een beperkt aantal vakatu-
res en andere kandidaten ruimschoots kan
sen knjgen omdat er vele vakatures vrij zijn 
Wat een berekende kwaliteitsmeting zal dèt 
worden' 

Tot slot weze nog aangestipt dat in het 
ontwerp-dekreet bij overgangsbepalingen in 
de artikels 105,106 en 107 nog dne topfunk-
ties buiten de gedepolitiseerde spelregels 
zullen benoemd worden Een mooie buiten
kans nog even meegenomen in het kader 
van de operatie „depolitisenng" 

Jaak Cuppens, Neeroeteren 

WAKKER 
Ik ben net volkomen eens met wat bnef-

schrijvers in WIJ neerpenden onder hoof
ding „Wakker" 

Ik wil er nog aan toevoegen dat een 
boosdoener zoals deze zinloze, harteloze 
Belgische staat, dient gestraft te worden 
door hem volledig uit te schakelen, temeer 
daar onze Vlaamse (') ministers zich besten
dig door frankofonen en eigen ontaarden in 
de doeken laten doen 

De jaarlijkse miljoen voor een dinastie 
kunnen beter besteed worden om de armoe
de te bestrijden 

Vlaanderen, en met België, is m'n land' 

Jan De Dier sr., Erembodegem 
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SIEMENS 

I 
Talentvol, omlijst Siemens 
uw kookkunst 

Edele esthetiek, modern koken en 
tochdeverleidelijkesmaakvan 
traditionelegerechten bewaren. 

Mettalent brengtde Design Kombi-
oven van Siemens dit alles samen tot 
een schitterend geheel. 

De Design Kombi-oven van Siemens 
kombineertmikrogolvenmetdedi-
verse klassieke kook- en braadwijzen 
innietminderdan 9funkties. 

Tevens reinigt de Design Kombi-oven 
zichzelf met zijn pyrolyse systeem. 

De Design Kombi-oven van Siemens: 
een lustvoorhetoog,een onmisbaar 
genotvoorfijnproevers. 

Leer koken met de Siemens 
kombi-ovens. Inlichtingen: 
02/536.39.01 van 14 tot 16u 45. Onze voorsprong geeft 

u meer tijd om te leven 
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