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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
— Restaurant — 

Betaalbare keuken 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

gmi^^ ̂ '^'^h'''''^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 
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'sïL Jê 

Taverne ,,DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken 
Sfe«rvol treinmeubtlalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE 
Tel 091/57 68 46 -Zat en zond gesloten 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekeli|kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yrtcaa 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hote lkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken k la ca r te en 8 m e n u s van 695 fr tot 1600 fr 
Een har t voor de kinderen eigen speelruimten en aangepas t e menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele a p p a r a t u u r 

Voor grat is informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

TIJD VOOR 
EEN BALANS 

E
ERSTE minister Martens moet maar zelf oor
delen over het nut van zijn Eurosong-vlucht 
naar Rome. Voor ons is zo'n assistentie niet 
alleen een veel te dure uitstap, maar het 
verheffen van deze kommerciële onbenullig
heid tot een politiek media-evenement is mis
plaatst. 

Even misplaatst vonden wij de aanwezig
heid van Patrick Dewael, die daarmee vooral 
bewijst minister van anti-kultuur te zijn. Het 
herinnert aan zijn in de mist verdwenen peper

dure aktie Vlaanderen Leeft. En aan de bedenkelijke 
beslissing van de minister om een Rode Duivels-match 
te verkiezen boven een bijeenkomst van de Taalunie. 
Terecht vroeg de kommentator van de BBC zich 
zaterdagavond af wat een minister van Kuituur in 's 
hemelsnaam op zo'n festival komt zoeken... 

De Rome-vlucht steekt schril af tegenover de moeite 
die de VU Vlaamse Vrije Demokraten zich heeft ge
troost met de publikatie van haar dossier voor een 
offensief Vlaams kunstenbeleid. Daarin wordt niet al
leen de huidige aalmoes-politiek aan de kaak gesteld, 
maar wordt een konkreet en realis
tisch alternatief geplaatst. Dat was 
meer dan nodig want,, dit feitelijke 
gegeven roept — om Gazet van 
Antwerpen te citeren — veel droef
heid op". 

De VU-voorstellen werden niet 
zo maar om elektorale redenen uit 
de mouw geschud, maar zijn het 
rezultaat van veel zoek- en denk
werk, bovendien in samenwerking 
met mensen die beroepshalve bij 
de materie betrokken zijn. Eigenlijk 
had dit de taak van de minister van 
Kuituur moeten zijn maar, bij ont
stentenis daarvan heeft de VU het 
dan maar zelf gedaan. En volgens de eerste reakties in 
de pers en bij de mensen op het terrein is het dossier 
bruikbaar en nuttig. 

Eenzelfde gedachtengang kan getrokken worden 
naar andere onderwerpen die werden (en nog zullen 
worden) uitgediept in het kader van heiVU-Toekomst-
plan voor Vlaanderen. 

Bovenaan deze aanpak staat natuurlijk de verdere 
staatshervorming van dit land. Bovenaan omdat deze 
hervorming het breed kader vormt waarin een politiek 
voor het betere Vlaanderen moet groeien en verder 
gestalte krijgen. 

En men moet zich de vraag stellen of, op enkele 
uitzonderingen na, het wel de bedoeling is van de 

politieke partners om een beter Vlaanderen na te 
streven. Want wat de jongste dagen weer en vooral 
door CVP de voor fraais getoond wordt is van zo'n 
ergerlijke dubbelhartigheid dat men er haast de moed 
bij zou verliezen. 

Neem nu de oude eis van de Vlaamse beweging en 
ook van de CVP, als het haar uitkomt wel te verstaan, 
om het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te 
splitsen. Onomwonden en met een cinisme dat blijk
baar alleen de kristen-demokraten eigen is orakelt de 
CVP-voorzitter dat aan dit unitaire arrondissement best 
niet geraakt wordt. En waarom? Omdat de CVP zetel
verlies vreest, amen en uit! 

Zonder ons vast te pinnen op deze CVP-onwil is het 
toch wel de illustratie van haar wispelturige mentaliteit: 
de brute weigering om de staatshervorming verder 
fatsoenlijk af te werken, de weigering om de mei op het 
dak te planten. 

Wij zullen hier niet weer eens herhalen waarom deze 
bekroning zo nodig is, onze lezers kennen de argumen
ten. Maar het is goed dat zij weten wie de deur 
dichthoudt, wie zijn gegeven woord niet gestand is, wie 

blokkeert, wie de derde fase van de 
staatshervorming een begrafenis 
eerste klas wil bezorgen. De CVP, 
daarin gretig bijgestaan door aller
hande behoudsgezinde groepen 
en duistere cenakels. 

Morgen zaterdag komt de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten in bie-
zonder kongres te Hasselt bijeen, 
daar zal een stand van zaken van 
het regeringswerk worden opge
maakt, daar zullen de doelstellin
gen van onze regeringsdeelname 
vergeleken worden met wat wel en 
niet bereikt werd. Deze oefening 
zal in openheid gebeuren en met 

de vrijmoedigheid die onze militanten siert. Vervolgens 
zullen de kongresgangers uitspraak doen over de nog 
te volgen weg. 

Het wordt beslist een belangrijk kongres met wellicht 
veel kritische tussenkomsten en vragen vol zorg over 
de houding van de partijverantwoordelijken. Echt iets 
om naar uit te kijken. 

Maar één besluit staat nu reeds vast: de duur van 
deze legislatuur zal en kan enkel in funktie staan van de 
verdere uitvoering van het gesloten regeerakkoord. 
Want de tijd van koud en warm blazen is nu wel echt 
voorbij I 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 De gebeurtenissen in de Bra

bantse provincieraad illustre
ren op treffende wijze de on
bestuurbaarheid van de pro

vincie. De splitsing van Brabant is 
onafwendbaar! 

11 In Aalst pleitte Gabriels 
op 1 mei aan het Daens-
monument voor echt vrije 
sociale verkiezingen. 

"* W e ? *'̂ Esr" 

Tel. 02/212.46.63 
(foto L Lemalre) 

^ / % Tijdens de lopende Week 
T ^ van de Fiets wil minister 
I ^ ^ Sauwens meer dan een 

miljoen Vlamingen per 
fiets laten rijden. Nu al kan gesteld 
worden dat de minister een stevige 
pedaalslag gaf aan de herwaarde
ring van de fiets. 

15 
Fietsen is niet alleen ge
zond en ontspannend, 
het is ook milieuvriende
lijk. Fietsen nemen heel 

wat minder ruimte in beslag dan 
auto's, maar ze verbruiken ook 
geen kostbare brandstoffen en ver
vuilen niet. 

^ ^m Ondanks de permanente 
I g druk van het Nederlands 
I I en het Engels verliest het 

Fries niet langer terrein. 
Het percentage Friessprekenden in 
Friesland is in vergelijking met tien 
jaar geleden zelfs lichtjes gestegen. 

^ ^ De Baltische staten ston-
I \Ê den het voorbije jaar in 
I ^ ^ het middelpunt van de be

langstelling. Een over
zicht van die zelfbeschikkingsstrijd 
bij Esten, Letten en Litouwers. 

f\ ^ Op het bijzonder 31ste 
M I VU-kongres maken de 

^ ^ I Vlaamse Vrije Demokra-
ten een balans op van het 

regeringswerk. 

ƒ ^ ƒ ^ Zondag jl. vond in 't El-
M M zenveld de manifestatie 

^ ^ ^ ^ Kuituur zonder Muur 
plaats. Artistieke mani

festaties van hoog nivo wisselden er 
af met een inhoudelijk sterke ge-
dachtenwisseling over de toekomst 
van de Nederlandssprekenden in 
Europa. Een reportage in woord en 
beeld. 

ƒ ^ ^ Triestig en pijnlijk. Zo 
j y \ noemt Flandrien respek-

^ ^ tievelijk de teloorgang 
van Maradonna en de ge

broken terugkeer-dromen van Björn 
Borg. 

WIJ — 10 MEI 1991 



De voedseldrops boven het overstroomde gebied in Bangladesli gaan vaaic 
verloren omdat ze in het water terecht icomen. Een miljoen Bengalezen worden 
door ziekte en honger bedeigd. De internationale hulp komt zeer traag op gang 
en wordt bovendien gehinderd door het slechte weer en een manke koördina-
tie. (toto ap) 

MAGISTRATEN 
ONTEVREDEN 

Het is ver gekomen in een land als zijn 
rechterlijke macht de straat op komt om een 
verbetering van haar werkomstandigheden 
te eisen. De zowat 1.800 magistraten die 
België telt, zien het niet meer zitten. Ze 
vragen hogere lonen, meer personeel, bete
re kantoren en komputers. Hun werkomstan
digheden zijn momenteel nog echt negen-
tiende-eeuws. 

Je hoeft geen magistraat te zijn om in te 
zien dat er een vuiltje aan de toga hangt. De 
gerechtelijke achterstand is ergerlijk en een 
demokratie onwaardig. Daaraan moet snel 
wat gedaan worden. Naast de objektivering 
van de benoemingen en bevorderingen in de 
magistratuur draagt ook de verbetering van 
haar werkomstandigheden bij tot de verbete
ring van de politieke kuituur. 

De magistraten zijn nu boos. Er wordt aan 
de verbetering van de werkomstandigheden 
van de magistratuur wel veel lippendienst 
bewezen, maar daar blijft het bij. Volgens 
rechter Herman De Vries zijn de voorstellen 
van minister Wathelet van een beschamend 
gehalte. Op 13 mei wordt in elk van de vijf 
hoven van beroep een meeting georgani-
zeerd waarop vertegenwoordigers van de 
plaatselijke magistratuur hun grieventrom-
mel zullen roeren. Twee weken later vindt 
een gelijkaardige manifestatie plaats in Brus
sel. 

DERDE FAZE... 
Komt de derde faze er nu, komt ze er in 

schijfjes, of komt ze er helemaal niet? Het 
zijn vragen die de jongste weken heel politiek 
België bezighouden, en vooral binnen VU-
kringen het voorwerp zijn van soms hoogop
lopende diskussies. Het kongres van zater
dag aanstaande zal wellicht veel duidelijk 
maken. 

Dat die derde faze er moet komen, deze 
legislatuur of tijdens de volgende, daarvan 
raakt iedereen wel overtuigd. Hoe langer er 
gewacht wordt, hoe slechter voor de demo
kratie. En vreemd genoeg, hoe gevaarlijker 
voor 's lands eenheid. Zo vindt tenminste 
professor Senelle. 

In een Vrije Tribune (Deontologie in de 
Wetstraat) in De Standaard (4 mei) schrijft de 
hoogleraar dat het voor iedereen nu duidelijk 
zou moeten zijn dat er geen weg terug is en 
dat de verdere federalizering van België 
onafwendbaar is. Zonder verwezenlijking 
van de volledige derde faze dreigt het land 
onbestuurbaar te worden en zullen de kom-
ponenten van het federale koninkrijk steeds 
verder uit elkaar groeien. 

Een onafgewerkte staatshervorming is ge
vaarlijker voor 's lands eenheid dan de 
rechtstreekse verkiezing van de leden van de 
parlementen van de deelgebieden en de 
splitsing van de provincie Brabant. 

Wat horen verstokte neo-unitaristen hier 
nu uit te onthouden? De staatshervorming 
waar de VU aan meewerkte is zo uitgedacht, 
dat ze onafwendbaar naar een federaal Bel
gië moet leiden. Wie dit proces probeert te 
stoppen of af te remmen werkt onbewust 
mee aan de definitieve Belgische boedel
scheiding. Derde faze of geen (volledige) 
derde faze tijdens deze legislatuur, volgens 
Senelle slaat het uur van de VU vroeg of laat 
toch. Met België ais het kan, zonder België 
als het moet. 

...EN HET 
CVP-BELANG 

Wie de uitlatingen van CVP-voorzitter Van 
Rompuy over de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde gehoord 
heeft (zie ook Eerst dit) weet meteen in welke 
hoek de dwarsliggende neo-unitaristen ge
zocht moeten worden. Voor Van Rompuy is 
deze splitsing plots geen prioriteit meer. 

In een eerste reaktie na afloop van het VU-
partijbestuur waarschuwde voorzitter Ga
briels de CVP haar belangen niet te vereen
zelvigen met het algemeen Vlaams belang. 
Ook kommentator Stefan Huysentruyt in de 
Financieel Ekonomische Tijd (7/5) hekelt het 
kortzichtig najagen van hef partijbelang door 
de CVP. Dat is ook de reden waarom hij niet 
gelooft dat er van de afschaffing van het 

dubbel mandaat (rechtstreekse verkiezing 
van de raden, gekoppeld aan de hervorming 
van de senaat) onder de huidige legislatuur 
nog veel zal terecht komen: die afschaffing 
zou immers inhouden dat, bij gelijkblijvend 
aantal mandaten, de kiesomschrijvingen 
moeten worden vergroot, wat de CVP zetels 
zou kosten. 

Volgens de kommentator is de CVP boven
dien als de dood voor een kommunautair 
getinte verkiezingskampanje, omdat derge
lijke kampanjes voor de CVP telken op een 
elektoraie opdoffer uitdraaiden. 

VLAGVERBRANDERS 
Uiterst rechtse Vlaamse aktivisten ver

brandden de Europese en Belgische vlaggen 
tijdens een demonstratie in Brussel. Militan
ten van de regeringspartij Volksunie — die 
gewoonlijk meer opschudding verwekt door 
de vrijlating te vragen van gevangen Nazi-
kollaborateurs — namen deel aan de demon
stratie, fi/laar de partijleiding verontschuldig
de zich achteraf voor „het ophangen van een 
anti-Europees imago van Vlaanderen en de 
Vlaamse beweging". 

Tot daar de vertaling van een klein bericht
je over de Vlaamse manifestatie in de bijzon
der goed geïnformeerde kwaliteitskrant The 
Wall Street Journal. We moeten ze daar in 
New York toch eens zeggen een andere 
korrespondenl aan te werven dan Hervé 
Brouhon. 
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DOORDEWEEKS 

CLOUSEAU 
De Vlaamse suksesgroep Clouseau be

haalde op het Eurosongfestival een ontgoo
chelende zestiende plaats. Geef het op kon 
blijkbaar de Europese jury's niet bekoren. 
Gelukkig blijft de groep sant in eigen land. 
De kijkcijfers voor het Songfestival leverden 
de BRTN dus een klinkende overwinning op 
VTM op, wat ook al weer een tijdje geleden 
was. De eerste minister en de minister van 
Kuituur zagen er zelfs elektoraal brood in om 
zich voor zo'n festival van de Onbenulligheid 
helemaal naar Rome te verplaatsen. 

Met een ernstig gezicht meenden de twee 
bewindslui bovendien nog kommentaar te 
moeten leveren bij de uitslag. Volgens Mar
tens was die onbillijk, onbegrijpelijk en on
rechtvaardig. Dewael hoopte dat de groep dit 
gauw te boven komt. De ministers leken het 
zowaar over een verkiezingsnederlaag te 
hebben. 

Clouseau bergt voorlopig de grootse plan
nen voor de internationale doorbraak nog 
even op. De meest populaire Vlaamse mu
ziekgroep uit de geschiedenis blijft nog een 
tijdje de Vlaamse parochiezalen en kulturele 
centra plat spelen. Voor 350.000 frank per 
optreden en een schouderklopje van de 
eerste minister. Straks worden ze nog ont
vangen op het koninklijk paleis. 

SCHRIK VAN 
QUAYLE 

Het dagelijkse leven van een staatsman 
legt niet zelden een zeer zware last op de 
verdere evolutie van zijn gestel. Sport beoe
fenen is in de politiek een bijna verplichting 
geworden om fiziek niet ten onder te gaan 
aan het vermoeiende leven. Nadat staatsse-
kretaris Via Anciaux zich in het hospitaal liet 
opnemen om zich eens grondig te laten 
onderzoeken, kreeg ook president Bush 
hartkloppingen die het land in een angstige 
ban sloegen. 

Niet dat het leven van de Amerikaanse 
president echt in gevaar was. De Amerika
nen vreesden echter dat Bush de presiden
tiële bevoegdheden (voor een poosje) zou 
overgeven aan zijn vice-president, Dan 
Quayle. Diens onbekwaamheid, domheid en 
lompheid zijn in Washington zo spreekwoor
delijk, dat er nu al rampenscenario's opge
steld worden. Maar de opschudding was een 
storm in een glas water. Toen Bush de schrik 
voor Quayle in zijn ochtendkranten las, 
sprong hij weer gezwind het ziekenbed uit 
om het land te redden. 

ACHT DAGEN VOOR 
PETER CLAES 

Dienstweigeraar Peter Claes werd door de 
Antwerpse korrektionele rechtbank veroor-

Uit 332 Belgische l<andidaten werden vijf gelukicigen geseleicteerd die samen 
met 50 l<oilega's uit andere Europese landen mee mogen dingen naar een 
plaatsje in een Europees ruimteveer. De Belgische selektieproeven hielden 
rekenmg met de lichamelijke en psichologische konditie van de kandidaten en 
hun technische en professionele vakbekwaamheid. De Europese ruimtevaart-
organizatie ESA wil de astronauten gebruiken voor de programma's Colum
bus, Hermes en Spacelab. De fiere geselekteerden werden donderdag door 
vice-premier en minister van Begroting en Wetenschapsbeleid Hugo Schiltz 
aan de pers voorgesteld. (foto E. Peustjens) 

deeld tot 8 dagen gevangenisstraf. Claes is 
geen deserteur, maar wil een burgerdienst 
bewijzen aan de samenleving wanneer die 
het mogelijk maakt hem een opleiding socia
le verdediging te geven. Zolang die opleiding 
sociale verdediging niet bestaat, weigert 
Claes zijn burgerdienst aan te vatten. Hij 
werkte al wel twee jaar vrijwillig voor Amnes
ty International, maar weigert dit te beschou
wen als burgerdienst. Claes kreeg zijn sta
tuut van gewetensbezwaarde reeds in 1988. 

Met dit vonnis deed de rechtbank een zeer 
milde uitspraak. Het openbaar ministerie had 
twee maanden cel gevorderd, de minimum
straf die de wet voorziet voor desertie. Strikt 
genomen kan Claes als deserteur be
schouwd worden, maar zo ziet hij en de 
aktiegroep Gerold zien dit helemaal zo niet. 
De rechtbank hield rekening met Claes' 
onberispelijk verleden en meende dat een 
celstraf de houding van Claes toch niet zou 
veranderen. 

Gerold en Peter Claes ijveren voor de 
oprichting van een dienst die opleidt tot 
sociale verdediging, zoals die werd uitge
werkt door VUB-professor Niezing. Onder 
sociale verdediging worden strategieën van 
geweldloos en niet-militair verzet bedoeld 
tegen alle mogelijke bedreigingen van men

selijke rechten en vrijheden. Deze vorm van 
landsverdediging biedt ook een antwoord op 
interne staatsgrepen. 

SILCO 
Volgens de FET bevat het intern rapport 

over de afhandeling van de Silco-affalre 
staatsgeheimen, over België maar ook over 
andere landen. Daarom wil eerste minister 
Martens het rapport niet volledig bekendma
ken, zo verklaarde hij op het CVP-partijburo. 

De afwikkeling van de Silco-gijzeling zorg
de begin dit jaar voor behoorlijk wat politieke 
opschudding. Drie diplomaten werden als 
gevolg ervan uit hun funkties ontheven. Mi
nister van Buitenlandse Zaken Eyskens kon 
maar net zijn portefeuille behouden, en werd 
door de affaire een geaksidenteerd en mach
teloos minister die alleen nog beluisterd 
wordt om een of andere fraaie woordspeling. 

Het rapport zou trouwens eens te meer 
vernietigend zijn voor Eyskens. VU-voorzitter 
Gabriels stelde na afloop van het partijbe
stuur dat de premier toch best het parlement 
op de hoogte stelt van de niet-konfidentiële 
onderdelen van het rapport, en dat de eerste 
minister een afdoende uitleg geeft voor elk 
punt dat niet voor bespreking vatbaar is. 
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KORTWEG 

• Volgens Vic Anctaux heeft de 
burgemeester van Beringen ge
lijk om de islamitische gemeen
schap te verbieden vanop de in 
aanbouw zijnde moskee de 
moslims op te roepen voor het 
gebed. Anciaux meent dat de 
moslims best het recht mogen 
hebben om hun godsdienst te 
beieven, maar dat oproepen tot 
het gebed hiervoor niet onont-
beerlijlc zijn, en onze samenle
ving zouden onderdompelen in 
een vreemde Itultureie sfeer, met 
verscherpte spanningen en on
verdraagzaamheid voor gevolg. 

• Uit het CVP-ledenbiad Zeg: ie
mand het CVP-Hdmaatschap 
kado doen Is wellicht niet origi
neel, maar toch ook niet mis. (...) 
En zeg nu niet dat iedereen die /e 
kmt reeds lid is van de CVP, er 
zijn beslist familieleden, buren, 
kollega's op het werk of vrienden 
die }e zo kan verrassen. U bent 
gewaarschuwd: de CVP vraagt 
niet eens of je lid wil worden, ze 
stopt je gewoon een partijkaart In 
handen. 

• De rektor van de Vrije Universi
teit van Brussel werd beschul
digd van moord op zijn vrouw. 
Professor Renneboog nam ont
slag ais VUB-rektor, maar houdt 
zijn onschuld staande. 

• Oe tienduizenden doden in 
Bangladesh schijnen de wereld 
niet echt tot massale huipakties 
te kunnen bewegen. Zelfs een 
internationale oproep van de VN 
vond nauwelijks gehoor. Het 
slechte weer bemoeilijkte boven
dien de huipakties. 

• Negen aktiegroepen noemen 
de aprilbesiuiten van minister 
Waltniel over de sociale huisves
ting een vergiftigd geschenk voor 
de bewoners van kansarme buur
ten. Vlaanderen heeft volgens de 
aictiegroepen dringend nood aan 
een degelijk huisvestingsplan, 
een marshallplan voor de ver
kommerde buurten. 

• Het zwarte geweld in Zuid* 
Afrika neemt nog uitbreiding. 
Het ANC dreigt het overleg met 
de regering te staken wanneer 
het geweid in de zwarte voorste
den niet bestreden is. Een Inkat-
ha-leider dreigde ermee hon
derdduizend strijders naar Sowe-
to te sturen. En FW De Klerk 
wordt in toenemende mate ver
weten te weinig inspanningen te 
leveren om de slachtpartijen te 
stoppen. 

BRABANT: FRANSTALIGEN 
STEMMEN VU-MOTIE 

Het nu al maanden aanslepende konflikt 
in de Brabantse provincieraad, over de 
VU-motie betreffende de splitsing van de 
provincie Brabant (zie ook WIJ nr. 12 van 
22 maart), werd tijdens de zitting van 
vorige week dinsdag op de spits gedre
ven. In de grootste verwarring stemden de 
Franstaligen een aangepaste, voor de Vla
mingen totaal onaanvaardbare motie. 

We vroegen een beetje uitleg aan VU-
fraktieieider in de Brabantse provincie
raad Stan Philips en raadslid Guido Do-
sogne. 

• Kan u in een notedop de voorgeschie
denis van het welles-nietes spelletje tus
sen Vlamingen en Franstaligen uit de doe
ken doen? 

Stan Philips: „Geruime tijd geleden dien
de de VU een motie in voor de splitsing van 
de provincie Brabant. Wij wilden een zo groot 
mogelijke eensgezindheid tussen de Vlaam
se frakties bekomen, daarom was de motie 
eenvoudig en duidelijk gehouden. Alle 
Vlaamse frakties én de Agalev-verkozenen 
schaarden zich achter ons voorstel. De 
Franstaligen hebben dan in de opeenvolgen
de raadszittingen al het mogelijke gedaan 
om onze motie ongestemd te houden. Met de 
hulp van de uiterst partijdige provincieraads
voorzitter Pierre Boucher (PRL) werd er 
gesjoemeld, gedrenteld, geknoeid en ge
schorst. K âar het toppunt van al was dat 
men ons op den duur wilde laten stemmen 

Stan Philips: „Wat nu gebeurt is al te 
gortig". ((foto Oann) 

Guido Dosogne: „Pierre Boucher is 
een fascist en een inciviek." 

(foto Ronald Szommer) 

over amendementen op onze motie, die 
tussen haakjes zelf nog niet gestemd was (!), 
ingediend door mevrouw Dupuis (PS) echt
genote van Philippe Mourreaux. Het amen
dement van Dupuis was feitelijk niets anders 
dan een nieuwe motie, want de oorspronke
lijke VU-motie werd danig verminkt zodat die 
onder geen beding door de Vlamingen kon 
worden aanvaard. De Franstaligen eisten 
een ongewijzigd faciliteitenstelsel, geen 
splitsing van het kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde, geen wijzigingen aan de 
huidige regeling inzake toezicht van de ho
gere overheden op de Brabantse gemeen
ten, en het voorrecht voor Franstaligen in 
Vlaams-Brabant, om voor de Franse ge
meenschapsraad te kiezen!" 

• Wat gebeurde er tijdens de jongste 
provincieraadszitting, die van dinsdag 30 
april? 

Stan Philips: „De oorspronkelijke VU-
motie werd opnieuw ingediend, weer met de 
steun van alle Vlaamse frakties en de Aga
lev-verkozenen. Boucher weigerde tot een 
stemming over te gaan, maar wilde oris 
alweer doen stemmen over een dubbelzinnig 
Franstalig amendement. Wij vroegen om 
schorsing van de zitting, zodat we ons kon-

(lees verder biz. 12) 

7 WIJ — 10 MEI 1991 



REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Met CW-voorzitter Van Rom-
puy die op de zondagse RTBF-
gong geslagen heeft, klinken 
de echo's over de staatsher
vorming deze week weer fel 
door. 
Maar naast de strijd voor onze 
zelfbestuurstrukturen telt de in
houd. Onze kultuurdag en onze 
bekommernissen steken hier
bij gunstig af bij het niveau 
waar Martens in Rome een 
elektoraai graantje meende 
mee te gaan pikken. 

(W.V.B.) 

HET BELANC 
VAN LIHBURC 

Bij de verklaringen van CVP-voorzitter 
Van Rompuy van vorige zondag op RTBF 
had VU-voorzitter Gabriels volgende reak-
tie naar dit blad: 

„Volgens Jaak Gabriels 'blaast de CVP 
voortdurend warm en koud tegelijk in ver
band met de derde fase. Enerzijds bewijst ze 
lippendienst aan de derde fase door de 
voorstellen van premier l\/lartens bespreek
baar te noemen, anderzijds laat ze geen 
kans onverlet om te zeggen dat die derde 
fase niet hoeft en om elk begin van gesprek 
onmogelijk te maken door op voorhand te
gen PS en PSC te zeggen dat ze naar hun 
kijk- en luistergeld kunnen fluiten." 

„Dat moet nu gedaan zijn", vindt Gabriels. 
„Het is de hoogste tijd dat de CVP zegt wat 
ze wil, zodat iedereen weet waar hij aan toe 
is." 

De Standaard 
Dirk Achten onderstreept het basisbe

lang van het volkerenprobleem in de Bel
gische staat en de verantwoordelijkheid 
van diegenen die een echter federalisti
sche oplossing afremmen. 

„Er IS dus geen andere oplossing dan de 
afwerking van wat begonnen is. En precies 
daarom is de mislukking van de derde faze 
van de staatshervorming zo'n jammerlijke 
zaak. Want de konklusie is bitter. België is 
dus geen federaal land geworden, nog niet. 
Het hele hervormingsproces is ergens hal
ven/vege gestopt en zoals de zaken er nu 

voorstaan, is het resultaat meer een doortas
tende decentralizatie dan een vorm van fede
ralisme. Zonder rechtstreeks verkozen deel
staatparlementen is er van federalisme, laat 
staan demokratisch federalisme, nauwelijks 
sprake." 

UUBBEBEUiiDDE 
Als opwekking van de gal van uw lever 

geven wij nog even de woedende kreten 
van matante Libre bij de Vlaamse manifes
tatie, en wel meer speciaal wat zij van de 
VU denkt. 

„Het weze een venvittiging ook voor hen 
die zich inspannen voor een nieuwe stap 
vooruit in de staatshervorming door een 
derde faze en daaropvolgenden. Voor hen 
die willen voortgaan met zich te binden aan 
de VU die ons de oren spoelt met haar 
gehechtheid aan een unie-federalisme, maar 
die troonde in de zondagse manifestatie. 

Heeft zij haar waardemerk er niet aan gege
ven, samen met enkele brulapen van de 
CVP, terwijl ze niet bij machte was rede te 
doen verstaan aan haar medemarcheer-
ders ? Eens te meer hebben die zondag Jaak 
Gabriels en de zijnen getoond dat zij niet uit 
de stof gemaakt zijn van regeringspartners 
die naam waardig." 

leving, waarin de kuituur in verdrukking 
komt, verliest gevaarlijk veel rode bloedli
chaampjes. 

a PEOPLE 
Onder de titel 'Coluche' staat dit Waalse 

blad grinnikend stil bij de Rometocht van 
Martens. 

"Wat hij uit het oog verloren heeft is dat hij 
nog steeds eerste minister is, al moeten we 
zeggen maar zeer weinig, en dat het van 
hieruit bekeken misplaatst was en onbeta
melijk. Op het kommunautaire vlak zou het 
wat gemakkelijk zijn te onderstrepen dat hij 
zijn aanmoedigingen niet ging brengen aan 
Sandra Kim of Philippe Lafontaine, hoewel 
dit even belachelijk zou geweest zijn als zijn 
huidige komieke aanwezigheid die Euro-TV 
niet heeft willen missen. Die kans was te 
mooi! Coluche is dood en nu bracht men 
daar voor het oog van de kamera een perso
nage 'a la Coluche' in een situatie 'è la 
Coluche'! Voetnota toch... we houden eraan 
het gerucht te logenstraffen dat Martens 
volgende zondag zou deelnemen aan de 
uitzending van Jacques Martin in gezelschap 
van 'de plezante vissers van Blankenber
ge'." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Naar aanleiding van de kulturele verar

ming had dit blad positieve woorden voor 
ons vu-initiatief, nl. de kultuurdag van 
zondag j.l. 

„Degenen die met de vorming en het 
onderwijs van de huidige Vlaamse generatie 
echt zijn begaan, komen stilaan maar zeker 
tot de vaste overtuiging dat het hoogtijd 
wordt om in te gaan tegen de uitdeinende 
kulturele vervlakking, vertedering en verar
ming. Zij geven steeds meer uiting aan hun 
bekommernis ter zake. Zij mogen niet als 
roepers in de woestijn worden behandeld. Zij 
voelen immers beter dan wie ook aan hoe de 
geestelijke armoede zich nestelt en uitbreidt 
in een samenleving, waarin omwille van de 
louter kapitalistische gelddrift 'brood en spe
len' zo belangrijk geworden zijn. De echte 
kuituur, die de mens in gedachten, gevoe
lens en handelen verrijkt en hem voortdu
rend in kontakt houdt met de bronnen van de 
beschaving, moet te veel wijken. Een samen-

Paul Goossens heeft daar ook beschou
wingen bij, maar dan onder een vernieti
gender titel: 'De kleur van slijm'. 

„De eerste minister, die nauwelijks de tijd 
heeft om een goed boek te lezen, verplaatst 
er zich voor en meer dan twintig tv-stations 
zijn ermee gemoeid. Het kost dus allemaal 
fortuinen, zodat het iets heel belangrijks lijkt: 
het Euro-songfestival. Dat is het natuurlijk 
allerminst en precies daarom is het gebeuren 
zo intrigerend. Hoe kan zoveel onbenullig
heid zoveel wind veroorzaken en zoveel 
energie, mensen en kapitalen mobilizeren ? 

Dat het dan onschuldig entertainment 
waar niemand slechter van wordt. Als een 
paar miljoen kijkers gedurende enkele uren 
met de leugen van de kitsch wordt gekon-
fronteerd, is het zeer waarschijnlijk dat de 
normen op het hele kontinent worden ver
legd. In die zin is het gebeuren meer dan een 
audiovisuele uitbeelding van 'the colour of 
money'. Het is ook anti-kultuur. Dat verklaart 
dan weer de aanwezigheid van minister van 
Kuituur Dewael in Rome en de bevlogen 
kommentaren nadien." 
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WETSTRAAT 

VLUCHTELINGEN 
IN MALLEMOLEN 

N 1986 was er nochtans hoop. Met de 
opening van 't Klein Kasteeltje als op
vangcentrum voor kandidaat-politieke 
vluchtelingen groeide de vera/achting 
van een nieuw beleid. Het personeel ging 
gemotiveerd van start en poogde een 
koherente aanpak uit te stippelen. 

De ontgoocheling kwam snel. Na vijf 
jaar slepen de noodzakelijke verbouwin
gen van 't Klein Kasteeltje nog steeds 
aan, en in het voorjaar van 1989 werd 

over de werking van het centrum een eerste 
bezwarend verslag neergelegd door de In-
spektie van Financiën. Op 12 april 1990 
verzocht de staatssekretaris voor Maat
schappelijke Emancipatie het Hoog Komitee 
voor Toezicht om een beleidsondezoek. En
kele dagen later volgde het administratief 
verslag van Inspektie van Financiën. 

Het is duidelijk dat heel deze schandaals
feer, met alles erop en eraan, uitgebreid aan 
bod kwam in de pers. Tot en met de kilome
tervergoeding van de direkteur. 

SCHANDAALSFEER 
Eigenaardig bij dit alles is, dat die sfeer 

rustig verder mocht uitdeinen. Staatssekre
taris Smet deed niet de minste poging om 
enige opheldering te verschaffen. 

Op 3 mei kreeg de problematiek onver
wacht een bijkomende dimensie: kandidaat-
politieke vluchtelingen blokkeerden de toe
gangspoort van het onthaalcentrum. 

WIJ ging zijn licht opsteken bij senator 
Willy Kuijpers die sedert jaar en dag het 
dossier niet aflatend opvolgt. 

• WIJ: Sedert jaren volg je het wel en wee 
rond de kandidaat-politieke vluchtelingen. 
Op 3 mei blokkeerden enkele Afrikaanse 
kandidaten de poort van 't Klein Kasteeltje 
omdat zij zich gediskrimineerd voelden. 
Mogen wij een reaktle? 

W. Kuijpers: „Welja, die aktle van vooral 
Nigerianen is langs geen l^anten te begrijpen 
als je de toestand in die zenuwachtige, 
onleefbare woonl<azerne niet kent. Vandaar 
ook mijn geregelde vragen aan minister 
Wathelet en nu aan staatssekretaris Miet 
Smet. Er heerst bij ons een onvoorstelbare 
achterstand en wanorde bij de behandeling 
van de dossiers." 

• WIJ: En gebeurt er dan niets? 

W. Kuijpers: „De enige die tijdens deze 

regering praktisch-resoluut handelde is de 
minister van Begroting Hugo Schiltz. Hij 
stelde bijkomende middelen ter beschikking 
om kontraktuelen en dienstplichtigen te ver
goeden. Die kunnen nu de achterstand inlo
pen. " 

• WIJ: Maar 't Klein Kasteeltje opende 
zijn deuren op 12 november 1986. Tijd 
genoeg om dèèr toch de boei leefbaar te 
maken? 

W. Kuijpers: „Het hoofdzakelijk vrijwiili-
gerspersoneel-gewetensbezwaarden en Ge-
sko 's startte erg gemotiveerd. En ook al werd 
bijna 50% gerekmteerd in mevr. Smet's 

Het probleem van de politieke 
vluchtelingen is ons land bil In
baar boven het hoofd gegroe d. 
De verwarde en trage admini
stratieve aanpak van de kandi
daat-politieke vluchtelingen en 
het ontbreken van een goed 
repatriêringsbeleid zijn daar 
zeker niet vreemd aan. 
Nog onlangs stelde de regering 
bijkomend een 100-tal kontrak
tuelen ter beschikking van de 
diensten van de Kommissaris-
Generaal voor Vluchtelingen. 
Op deze wijze zou de admini
stratieve achterstand moeten 
gedicht worden. 
Ondertussen echter blijft het 
probleem zelf onaangetast 
overeind. 

kiesbisbom Sint-Niklaas, zij trachtten een 
beleid te voeren. Maar doe dat maar eens 
met ongeveer 550 sociaal-gekwetsten in een 
afgeleefd gebouw én met onvoldoende wer
kingsmiddelen. 

Bovendien draaien die kandidaten gere
geld boven hun toeren omdat zij die ellendig-
trage behandelingsprocedure niet begrijpen. 
De valse droom, waarmee ze hun geboorte
land verlieten, kwam niet uit. Integendeel. En 
sedert vele maanden zweven nu die „idealis
ten". 

De Dienst voor Maatschappelijke Emanci
patie van mevr. Smet kwam na zoveel tijd 
toch voor de dag met een personeelskader. 
Zij die al jaren het basiswerk doen worden 

Een snelle dossierbehandeling, een 
goed repatriêringsbeleid en voorlich
ting in de betrokken landen zijn vol
gens Willy Kuijpers vereist om het 
probleem van de politieke vluchtelin
gen doeltreffend aan te pakken. 

voorbijgestoken door vastbenoemde ambte
naren uit andere diensten die daar weg 
willen of graag een bevordering wensen." 

HOOP EN VREES 
• WIJ: En wat met de schandaaltjes die in 
de pers beschreven werden? Het Hoog 
Komitee voor Toezicht stapte er af... 

W. Kuijpers: „Voor zover ik weet werd 
reeds voor twee jaar een inspektieverslag 
daarover neergelegd bij mevr. Smet. Ofwel 
draagt het leidinggevend personeel schuld 
en dan moest dat op die lange periode 
opgeklaard zijn, ofwel gaan die vrij uit. En 
dan moet een staatssekretaris zijn personeel 
beter verdedigen. Maar er is meer. Beeldje 
in: de direkteur krijgt vanwege minister Colla 
nog steeds zijn verlof wegens opdracht van
uit de RTT-dienst waar hij tot november 1986 
werkte, maar aan de adjunkt-direkteur wordt 
dit door de ministers Coëme en Langendries 
geweigerd., enz..." 
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• WIJ: Zal het Klein Kasteeltje met een 
nieuw, vast personeeiskader er op vooruit 
gaan? 

W. Kuijpers -.„Ik hoop van wel maar vrees 
van niet. De beide topfunkties zijn bevorde
ringsgraden en partijpolitiek ingekleurd. 
Voor de onthaaldienst stelt men slechts een 
LO-vereiste, het gekende 4e. nivo. Wel nu, 
voor mensen die 24 uur op 24 sociaal-
overtrokken mensen met totaal andere talen 
en kultuurpatronen moeten opvangen ligt dit 
peil - tenzij uitzonderlijk - te laag. 

En ik herhaal het: indien de dossierbehan
deling niet sneller opschiet kan ook het beste 
personeel weinig verrichten met kandidaat-
politieke vluchtelingen die eigenlijk verplicht 
worden de hele dag te niksen en maar te 
hopen!" 

• WIJ: En het spreidingsplan van mevr. 
Smet? 

W. Kuijpers -.„Op het eerste zicht lijkt dat 
menselijk-mooi maar onze meeste OCMW's 
hebben geen bevoegden in dienst om die -
voor het grootste deel - zwervende gelukzoe
kers op te vangen en te begeleiden. En dan 
groeien de kommunikatiestoornissen aan de 
lopende band. Dit spreidingsplan voedde 
voor 'n groot deel de racistische gevoelens 
bij heel wat mensen, die niet verder kijken 
dan die gevoelens. Bovendien werd het in 
Wallonië weinig of niet toegepast." 

• WIJ: Wat stel je dan voor? 

W. Kuijpers: „De VU heeft als eerste 
partij het „vreemde" element in Vlaanderen 
vakkundig naar het beleidsvlak gebracht. 
Denk maar aan Vic Anciaux' migrantennota 
uit 1978. Dan volgde Hugo Coveliers' be
leidsstuk over het misbruik van het politieke 
asiel. Zelf schreef ik een resem brieven 
vanuit de praktijk. De arrondissementen Me-
chelen en Antwerpen kwamen met goede 
werkstukken voor de dag. Ook de partijraad 
stelde een stevig dokument samen. Samen
vatten kan je dit niet in zo'n kort vraagge-
sprekje. 

Bovendien gaat dit enkel over de kandi
daat-politieke vluchtelingen en niet over de 
migranten. Voor de eersten moet in Euro
pees overleg - en met het Schengenakkoord 
zijn we al een stap verder • een snel-werkend 
administratief geheel worden opgebouwd. 
Het spreidingsplan moet worden opgeheven. 
Diplomatieke maatregelen zijn er zeker ook 
nodig. Voorlichting is er ter plaatse, in de 
betrokken landen vereist. Dat is de rol van 
onze ambassades. En het visumbeleid moet 
niet alleen gekomputeriseerd worden maar 
administratief helemaal herzien. Kortom: la
ten we de mensen menselijk behandelen ook 
door ze met hun problemen niet zomaar naar 
hier te verplaatsen... 

WONINGNOOD 
„Vlaams-Brabant: de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten zorgt ervoor!", is zeker geen 
holle slogan. De voorbije week interpelleerde 
Etienne Van Vaerenbergh de Vlaamse minis
ter van Ruimtelijke Ordening L. Waltniel 
opnieuw over de toekomstige woonbehoefte 
in Vlaams-Brabant. Eerder diende hij met F. 
Brepoels een landinrichtingsprojekt in voor 
de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Huiden-
berg en Tervuren. Senator J. Valkeniers 
legde op zijn beurt een wetsvoorstel neer om 
een randfederatie Halle-Vilvoorde op te rich
ten. 

GROEIENDE NOOD ~ 
Maatregelen dringen zich op omdat de 

woningprijzen te snel stijgen. Uit een studie 
van de spaarkas ANHYP blijkt, dat op enkele 
jaren tijd de prijs van woningen met 23 ten 
honderd is gestegen, van appartementen 
met 115 ten honderd, van studio's met 87 ten 
honderd en van kleine appartementen met 
68 ten honderd. Tussen 1986 en 1989 telde 
men in Halle-Vilvoorde gemiddeld 5.000 
bouwvergunningen per jaar. 

De druk van de markt zet zich momenteel 
sterk door. De komende tien jaren zouden er, 
als het huidige groeipercentage aanhoudt, 
circa 50.000 nieuwbouwvergunningen wor
den afgeleverd. De vraag van de Vlaams-

Brabanders naar de leefbaarheid en de be
taalbaarheid van het wonen in hun dorp 
kunnen de beleidsverantwoordelijken niet 
langer meer naast zich neerleggen. 

E. Van Vaerenbergh vroeg Waltniel welke 
maatregelen hij zinnens is te nemen om te 
zorgen dat de bouw-en huurprijzen niet nog 
meer de pan uit rijzen. Verder pleitte hij voor 
de invoering van een vestigingsregeling in 
sommige randgemeenten. Deze is geba
seerd op het principe van de dorpsbinding en 
is gekoppeld aan een bewoonvergunning. 
Een degelijke huisvesting tegen een redelijk 
prijs is een basisrecht, daarom moet de 
markt gekorrigeerd worden. 

Waltniel antwoordde dat „hij oven/veegt 
om voor de sociale woningbouw in Vlaams-
Brabant ,beschermde gebieden' af te bake
nen. Dit vraagt wel belangrijke financiële 
inspanningen. Alleen al voor de zes randge
meenten met faciliteiten is 3 tot 4 miljard 
geen overdreven cijfer. Dit betekent evenwel 
niet dat de Groene Gordel rond Brussel 
wordt uitgebreid." Verder verdedigde de mi
nister het eigendomsrecht omdat het sociaal-
ekonomisch aspekt van het probleem niet te 
negeren is. „(Dok welgestelde Vlamingen 
kopen graag een mooi perceel In de rand 
rond Brussel. Dit doet ook de prijzen van 
grond en woningen stijgen." 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• De vele snipperdagen in de maand mei 
drukken ook op de werkzaamheden van 
Kamer, Senaat en Vlaamse Raad. Vorige 
week beperkte het openbaar wetgevend 
werk zich tot een Vlaamse Raadszitting. 

• Op 20 november 1989 stemde de Algeme
ne Vergadering van de Verenigde Naties in 
met het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind. Als eerste in ons land ging de Vlaamse 
Raad over tot de ratifikatie van deze konven-
tie. 

• Met een interpellatie peilde VU-raadslid 
Etienne Van Vaerenbergh naar de toekom
stige woonbehoefte in Vlaams-Brabant. Zijn 
probleemschets en het hoopgevend ant
woord van gemeenschapsminister Waltniel 
verdienen een nadere beschouwing, elders 
op deze bladzijde. 

• De liberalen hebben hun verzet tegen het 
mestdekreet nog niet begraven. Michel Ca-
poen is evenwel een andere mening toege
daan. Hij verzocht de minister om niet te 
plooien voor het optreden van diverse druk-
kingsgroepen en geenszins het dekreet in te 
trekken. 

• Tijdens het vragenuurtje voelde Agalev'er 
Van Dienderen VU-minister Johan Sauwens 
aan de tand over zijn ,,Week van de fiets". 
Deze erkende graag dat op langere termijn 
een nog grotere budgettaire inspanning voor 
de fietser nodig is. De jongste twee jaren 
werd evenwel reeds heel wat op gang getrok
ken ter bevordering van het fietsverkeer. Zo 
is niet minder dan 15 ten honderd van de 
wegeninvesteringen bestemd voor fietspa
den. 

• De grindbedrijven weten van geen ophou
den. Zopas dienden enkele Maaslandse 
grindbedrijven bij de betrokken gemeenten 
een aanvraag in tot eksploitatie van het 
reserve-grindgebied Wateringen-Armenbos. 
Frieda Brepoels noemde deze aanvraag on
aanvaardbaar. 

• Hetzelfde raadslid haalde haar slag thuis 
wat betreft de ondertiteling van informatieve 
televisieprogramma's. De Vlaamse regering 
wordt gevraagd maatregelen te nemen om 
de ondertiteling van nieuws- en informatieve 
programma's bij de BRTN en VTM ingang te 
doen vinden en hiervoor de vereiste kredie
ten in te schrijven. 
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vu VRAAGT VRIJE 
SOCIALE VERKIEZINGEN 

D
E samenkomst van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten vond 
niet toevallig plaats in Aalst, de 
stad van de gebroeders Daens. 
In zijn toespraak venwees Jaak 
Gabriels veelvuldig naar de so
ciale strijd in het Aalsterse, die 
onder impuls van de daensisten 
uitgroeide tot een Vlaamse vrij
heidsstrijd tegen onverdraag
zaamheid en konservatisme. De 

Vlaamse Vrije Demokraten wensen deze lijn 
door te trekken tot op vandaag. 

Het 'Arm Vlaanderen' van pater Stracke is 
gelukkig veraf. Het is geëvolueerd tot het 
Vlaanderen van 'Flanders Technology'. 
Toch blijft de boodschap van de daensisten 
aktueel, aldus de VU-voorzitter. Op de voor
avond van de éénentwintigste eeuw krijgen 
arbeid en sociale zekerheid een andere bete
kenis. Een nieuwe arbeidsorganisatie zal 
onvermijdelijk worden. Deeltijdse arbeid voor 
man en vrouw, in- en uitstap-mogelijkheden 
en herwaardering van maatschappelijk zin
volle aktiviteiten dringen zich op. 

ARM VLAANDEREN 
Jaak Gabriels beklemtoonde in dat ver

band de rol die Vlaanderen kan spelen, nu 
het zelf verantwoordelijk is voor het tewerk
stellingsbeleid. Als voorbeeld van de nieuwe 
Vlaamse aanpak haalde hij het onderwijs 
aan, waar de federalisering ons nu in staat 
stelt een gemiddelde loonsverhoging van 5 
% bovenop de 2 % voor alle ambtenaren te 
verwezenlijken. Geen vergoeding in natura 
echter, aldus Gabriels die hiermee de truuk 
met de maaltijdchecks naar de prullenmand 
verwees. 

In diezelfde geest wees de VU-voorzitter 
op de gevolgen van de ontgroening en ver
grijzing voor de Sociale Zekerheid. Meer dan 
ooit zullen we een beroep moeten doen op 
solidariteit en sociale rechtvaardigheid. De 
zwakkeren in de samenleving moeten ook de 
kans krijgen om voluit van de vrijheid en 
demokratie te kunnen genieten, en deze 
daensistische boodschap blijft aktueel. Ook 
hier dringt de federalisering zich op, want 
wanneer beide gemeensciiappen in dit land 
zelf verantwoordelijk zijn voor'hun sociale 
zekerheid, zullen ze zelf gekonfronteerd wor
den met de mogelijkheden én de grenzen 
van hun eigen financiële draagkracht. Te
vens drong hij aan op de federalisering van 
de NMBS. 

SOCIALE VERKIEZINGEN 
Jaak Gabriels sneed vervolgens het thema 

van de aanstaande sociale verkiezingen aan 
en hekelde de quasi-monopoliepositie van 
de drie grote politieke vakbonden : Al te vaak 
moeten andersdenkenden, werknemers én 
vakbondsleden, buigen voor de dwang van 
de zuilorganisaties. In een echt pluralistische 
samenleving moet plaats zijn voor verschil
lende vakbonden, die in de beste verstand
houding met elkaar kunnen samenwerken, 
los van de politieke partijen. 

Gabriels verwees in dat verband naar het 
zuildoorbrekend karakter van het daensis-
me, dat ijverde voor de rechten van de 
Vlaamse arbeider, doch zich niet wenste te 
vereenzelvigen met de katholieke of socialis-

VU-voorzitter Jaak Gabriëis 
sprak zich op een 1 mei-bijeen
komst te Aalst uit voor volwaar
dige inspraak van alle werkne
mers in de ondernemingen. De 
aanstaande sociale verkiezin
gen worden nu gedomineerd 
door de drie politieke vakbon
den en zijn een uiting van het 
hokjesdenken in dit land. Hun 
halsstarrige weigering deze 
machtspositie op te geven ver
hindert een echte demokrati-
sche werking in de bedrijven. 
Een vrij Vlaanderen voor vrije 
mensen moet respekt opbren
gen voor ieders overtuiging. 

tische partij. Hij pleitte er ook voor de loutere 
uitbetaling van sociale uitkeringen uit de 
handen van de zuilen te houden, en vond dat 
het gesjoemel met de gelden van de ziekte
verzekering aantoonde dat de overheid best 
zelf voor deze zaken instaat. 

Tot slot vroeg hij aandacht voor het leefmi
lieu en voor de mensen- en volkerenrechten 
waar ook ter wereld : Ons streven naar een 
betere wereld mag niet ophouden aan de 
grenzen van Vlaanderen. Zolang miljoenen 
mensen geen werk, geen bescherming, 
geen menswaardig bestaan kennen, zal 1 
mei een dag van strijd blijven. Slechts als de 
welvaart en het welzijn van een Vrij, Pluralis
tisch en Demokratisch Vlaanderen zich over 

de wereld uitstrekken, kan de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten 1 mei een echte feestdag 
noemen. 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens, die eveneens te Aalst aanwe
zig was, pikte daarop in en vestigde de 
aandacht van de toehoorders op de dramati
sche situatie in Afrika dat door de recente 
Golfoorlog en de Koerdische exodus verge
ten dreigt te worden : Waarom gebruiken we 
onze technologie niet om dit reusachtig pro
bleem aan te pakken, veeleer dan zoveel 
geld te stoppen in de niets ontziende wapen
wedloop die de wereldgemeenschap jaarlijks 
35.000 miljard frank kost? Laat ons deze 
middelen aanwenden om alle wereldburgers 
een menswaardig bestaan te gunnen. De 
Golfoorlog heeft bewezen dat er een interna
tionale solidariteit tot stand kan gebracht 
worden wanneer daarvoor voldoende politie
ke wil aanwezig is. Wij hopen dat deze 
politieke wil niet enkel aanwezig zal zijn 
wanneer onze ekonomische belangen op het 
spel staan, maar ook wanneer het gaat om 
het verlichten van menselijk leed en het 
verhogen van de menselijke waardigheid, 
aldus André Geens. 

PVS 

JliL 
Toekomstplan 

Voor Vlaanderen 
Dit dossier kwam tot stand In het kader 
van de initiatieven rond het Toekomstpian 
voor Vlaanderen. De volledige tekst van 
de toespraak van Voorzitter Jaak Gabriels 
kan u op de VU-studiedienst bekomen : 
V.N.S., Barrikadenplein 12,1000 Brussel, 
tel.: 02/219.49.30, vragen naar Greet Sels. 
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BRABANT 

(vervolg van biz. 7) 

den beraden over wat ons nu te doen stond. 
Wat er dan gebeurde is al te gortig. Na vijf 
minuten werd er zéér kort, haast niet te 
merl<en, gebeld. Boucher had de vergade
ring gewoon hervat, voordat iedereen terug 
in de raadzaal was, en een stemming onder 
de Franstaligen geforceerd! Ze keurden 
eerst het amendement op onze motie, en 
daarna de VU-motie zelf goed I Onnodig te 
zeggen dat op die manier de VU-motie niets 
meer te betekenen heeft." 

• De stemming was volgens de Vlamin
gen niet regelmatig? 

Stan Philips: ,,De Franstaligen beweren 
natuurlijk van wel. Ze beroepen zich op het 
feit dat ze met de vereiste meerderheid 
waren. Maar wie kan dit nu nog kontroleren, 
er werd gestemd bij handopsteken!" 

• Is deze stemming nu onomiceerbaar? 
Zijn de Vlamingen er definitief ingeluisd? 

Stan Philips: „De wetgever dient gelukkig 
geen rekening te houden met een motie, een 
motie is slechts een voorstel, een wens. 
Maar ondertussen zitten we er toch maar 
mee, het is een teken aan de wand, een 

signaal. Het strekt de Franstaligen in hun 
arrogante houding." 

• Wat gaan de Vlaamse frakties nu doen? 

Stan Philips: „We hebben onmiddellijk 
een perskonferentie gegeven waarop we 
bekend hebben gemaakt dat er klacht zal 
worden ingediend bij de minister van Binnen
landse zaken, een afschrift van die klacht zal 
ook naar de provinciegouverneur gaan, die 
trouwens aanwezig was tijdens de omstre
den zitting maar zich hoegenaamd niet de 
moeite getroostte om iets aan het schandali
ge vertoon te doen. We zullen met degelijke 
argumenten bewijzen dat de stemming onre
gelmatig is verlopen. Op 21 mei komt de 
provincieraad terug bijeen. De VU zal dan 
opnieuw de motie van wantrouwen naar voor 
brengen die ons raadslid Guido Dosogne 
opgesteld heeft." 

• Mijnheer Dosogne, zal uw motie veel 
aarde aan de dijk brengen? 

Guido Dosogne: „De motie zal misschien 
wel ooit gestemd worden, maar Boucher zal 
ons wel zo lang mogelijk aan het lijntje 
houden. Boucher zal zoals gewoonlijk niet 
terugschrikken om de meest elementaire 
regels van de demokratie met de voeten te 

treden. Boucher is een fascist en een inci-
viek, en dat zeg ik hem ook vlak in z'n 
gezicht. Pierre Boucher is enkel voorzitter 
voor de Franstaligen. Nog een recent voor
beeldje: vlak vóór de jongste zitting verga
derden de Franstalige frakties in het buro 
van Boucher, een fraai staaltje van onpartij
digheid! Stan Philips heeft dit dan ook aan
geklaagd in de raad." 

• Vreest u niet dat het kat en muis spelle
tje tal blijven duren totdat een aantal 
Vlamingen of Franstaligen bezwijken en 
de balans duidelijk naar het ene of het 
ander kamp overhelt? 

Guido Dosogne: „Ik weet het niet, maar 
ik geloof dat de toestand momenteel zo 
schrijnend is dat de Vlaamse solidariteit wel 
stand zal houden. Ik hoop het althans." 

• Maar hoe moet het dan verder met het 
bestuur van de provincie Brabant? Is er 
wel een oplossing mogelijk? 

Guido Dosogne: „Ik denk dat de minister 
van Binnenlandse Zaken ten slotte zal moe
ten ingrijpen." 

(ts) 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Dossier Vitamines 
Wat zijn vitamines en waarvoor dienen ze? Hoeveel heeft de mens er 

nodig? Is teveel vitamines schadelijk? Wanneer wordt vitamine-
gebruik doping? Een dossier van 20 blz,, deze week in Knack. 

Het lot van de TGV 
Verkeersminister Jean-Luc Dehaene 
zei vorige week moedig dat de 
onteigeningsplannen voor de TGV 
volgend jaar zullen worden bekend 
gemaakt. Na de verkiezingen dus. 
Wat is er nu eigenlijk van die TGV 
in ons land? Deze week in Knack. 

Iran 
De Golfoorlog en de Koerdische 
vluchtelingen hebben de blikken 
ook weer op Iran gericht. Teheran 
voert nu een voorzichtige politiek 
van openheid. Knacks Chris De 
Stoop reisde door het land, en 
bericht. 

De keuken van de CVP 
Het voornemen van Wilfried 
Martens om bij de verkiezingen in 
Brussel op te komen, heeft de 
interne keuken van de CVP 
blijkbaar verstoord. Wie roert er bij 
die partij tegenwoordig in de pot? 
Knack stak zijn licht op, en bericht. 

En meer... 
• Interview: Dominique Lapierre 
schreef een boek over Aids 
• Retrospektieve: de verpletterende 
invloed van de kunstenaar Piero 
Manzoni (1933-1963) 
• Wielrennen: Dirk De Wolf doet 
zijn best. 
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DE PEDAALSLAG 
VAN SAUWENS 

T
OEN Johan Sauwens gemeen
schapsminister werd van Open
bare Werlcen en Verl<eer, nam 
hij zich voor om zijn aandacht 
vooral te richten op de mobiliteit 
in haar totaliteit. Het samen
brengen van de bevoegdheid-
sterreinen van openbare werken 
en openbaar vervoer werd het 
uitgangspunt van een verkeers-
en vervoersplan Vlaanderen. In 

dat plan besteedde Sauwens ruime aan
dacht aan het langzaam verkeer. Fietsers en 
voetgangers werden meer dan dode letter. 

De fiets vormt in Vlaanderen een zeer 
goed ingeburgerd vervoermiddel. Tenmin
ste, het fietsbezit is goed Ingeburgerd. Se
dert 1970 kent het fietsbezit een gestage 
toename. Veel fietsen worden echter slechts 
incidenteel of in de vrije tijd gebruikt. 

FIETSEN ALS 8P0RT 
Volgens een onderzoek van de KU Leuven 

bezit op 6-jarige leeftijd 98% van de jongens 
en 96% van de meisjes een fiets. Op 11 en 
12 jaar gaat meer dan 60% van de jongens 
en bijna 40% van de meisjes met de fiets 
naar school. Dit percentage stijgt nog naar
mate ze ouder worden. Antwerpen en Lim
burg zijn de provincies waar kinderen het 
meest met de fiets naar school gaan. 

Fietsen als sport is al heel wat minder 
ingeburgerd. Fietsen en wielrennen horen 
wel thuis in de top-20 van meest beoefende 
sporten door jongens en meisjes tussen 13 
en 18 jaar, maar van een echte voorkeur-
sport kan toch geen sprake zijn. Bij de 
jongens neemt fietsen de tiende en bij de 
meisjes de 12de plaats in, met respektieve-
lijk 13 en 7% beoefenaars. Bij volwassenen 
boven de dertig is fietsen wel een populaire 
aktiviteit: gemiddeld tien procent van de 
populatie bllijkt te fietsen in rekreatief ver
band. 

Om zich naar het werk te verplaatsen, 
wordt er heel wat minder gefietst. Men schat 
dat op een gewone werkdag ongeveer 
670.000 Vlamingen de fiets gebruiken voor 
woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen. 
Het fietsverkeer koncentreert ziQh bovendien 
binnen de steden. 

Het belang van de fiets neemt in de waaier 
van het personenvervoer de jongste jaren af. 
In 1970 ging nog 17,2% van de beroepsbe
volking per fiets werken, in 1981 was dit 
gedaald tot 11,3%. Men neemt aan dat dit 

percentage nog verder is afgenomen. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is het toegeno
men autobezit. Dit verschijnsel hangt samen 
met de stijging van de woon-werkafstand. In 
1970 woonde nog 46% van de beroepsbevol
king binnen de 5 kilometer van het werk. In 
1981 was dit percentage al geslonken tot 
33%. 

Een van de kernproblemen ten aanzien 
van het fietsen is de verkeersveiligheid. Het 
aantal fietsslachtoffers is hoog in verhouding 
tot de geleverde vervoersprestatie. Fietsers 
en voetgangers behoren tot de meest kwets-

Van 4 tot 12 mei organizeert 
Vlaams minister van Openbare 
Werken en Verkeer Johan Sau
wens de eerste Week van de 
Fiets. Tijdens deze week wordt 
tijdens meer dan 200 initiatie
ven en akties doorheen het 
ganse Vlaamse land promotie 
gemaakt voor de flets in al zijn 
aspekten. De Week van de 
Fiets is een mooie Illustratie 
van de wijze waarop Sauwens 
van Openbare Werken en Ver
keer een nieuw departement 
maakte, waarin de aandacht 
voor de verkeersveiligheid en 
de milieuzorg een voorrangsrol 
toebedeeld kregen. Vlaanderen 
Is een regio met een rijke flets-
traditie, alleen ontbrak de be-
leidsprikkel om de fiets de 
plaats te bezorgen die hij ver
dient. Met de Week van de Fiets 
geeft Sauwens een stevige pe
daalslag voor de herwaarde
ring van de fiets. 

bare weggebruikers. Ze zijn voor meer dan 
20% betrokken bij het totaal aantal ongeval
len met dodelijke afloop of zware verwondin
gen. De leeftijd van de fietsslachtoffers ligt 
trouwens in meer dan vier gevallen op tien 
tussen de 5 en de 25 jaar, en voor meer dan 
één op drie gevallen tussen de 25 en de 50 
jaar. 

Deze cijfers stemmen tot nadenken. Het 
infrastruktuurbeleid moet dringend gaan re
kening houden met de plaats van de zwakke 
weggebruikers in het verkeer. De aandacht 
ging dan ook in de jaren '80 opnieuw naar de 

fiets, eerst schoorvoetend, na de regionalize-
ring van '88 in versneld tempo. 

Het huidige fietspadenbestand langs het 
ongeveer 4.900 kilometerlange Vlaamse ge
west-wegennet ziet er uit als volgt: minder 
dan 9% van de gewestwegen is voorzien van 
vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden. 20% 
van de gewestwegen is uitgerust met twee 
vrijliggende enkelrichtingsfietspaden, en 4% 
met één vrijliggend enkelrichtingsfietspad. 
Op meer dan 37% van de gewestwegen 
liggen gemarkeerde „fiets-suggestiestro-
ken". Deze laatste groep vormt uiteraard de 
meest onveilige fietsinfrastruktuur. 

Sauwens nam zich voor deze situatie om 
te buigen. In de begroting '91 van het Vlaam
se gewest is 1 miljard voorzien voor de 
aanleg van fietspaden en voor de verbetering 
van de fietsvoorzieningen. De fiets is immers 
het ideale vervoermiddel voor korte verplaat
singen tussen 5 en 10 kilometer. De minister 
wil van de fiets ook opnieuw het uitgespro
ken stadsvervoermiddel maken (naast het 
openbaar vervoer) omdat 50% van de ver
plaatsingen minder dan 5 kilometer bedra
gen. 

JAAGPADEN 
Daartoe wil Sauwens de aanleg van fiets

routenetwerken stimuleren. Ook het rekrea-
tieve fietsen wordt ondersteund door het 
openstellen van vele jaagpaden. De jongste 
drie jaar werden 115 km jaagpaden langs de 
waterwegen opengesteld. Tijdens de komen
de drie jaar komen er nog 280 kilometer bij. 

(pd|) 
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DE VLAAMSE FIETSMARKT 
De Vlaming heeft steeds graag gefietst. 

Die eigenschap zorgde voor een mooi ont
wikkelde fietsmarkt. In de jaren tachtig noch
tans kende die markt nogal wat schommelin
gen. Na een relatief goede start, vertoonde 
de fietsmarkt rond 1983 de eerste tekenen 
van verzwakking. De neerwaartse evolutie, 
zowel in de binnenlandse produktie als in de 
invoer, zette zich door tot in 1987. Maar het 
jaar daarop kwam het keerpunt. 

In 1988 werden 320.000 fietsen verkocht, 
7% meer dan het jaar voordien. In 1989 klom 
de verkoop naar 370.000 eenheden (een 
stijging van 16,5%), en vorig jaar werd het 
uitzonderlijke rezultaat van 500.000 eenhe
den (+34%) behaald. 

Aan de bazis van die mooie rezultaten 
liggen verschillende faktoren. In de eerste 
plaats heeft het mooie weer van de laatste 
zomers een rol gespeeld. Terzelfdertijd 
kreeg de tweewieler een internationaal tintje 

en ook dat blijkt de afzet gunstig te beïnvloe
den. De fiets van vandaag wordt ontworpen 
in de Verenigde Staten, Japan produceert 
zijn onderdelen, Taiwan assembleert hem, 
terwijl Europa voor de marketing zorgt. 

ALLE-TERREIN-FIETS 
Een andere taktor is een geslaagde vorm 

van diversifikatie die de fietsindustrie wist te 
bewerken. Zoals de evolutie van de zwartwit-
tv naar het kleurtoestel met alles erop en 
eraan, heeft ook de fiets een ontwikkeling 
gekend. Het jongste suksesnummer is de 
Alle-Terrein-Fiets. Na een schuchtere start in 
1986 (1.200 eenheden) nam de verkoop 
hand over hand toe: 5.500 in '87, 25.600 in 
'88, 51.000 in '89 en 77.000 in '90. Deze 
cijfers bewijzen wel hoe de ATF en zijn 
afgeleiden, de city bike en de hybride, zich in 

een mum van tijd razend populair maakten 
bij een breed publiek. 

Ook de sektor zelf slaagde erin om de 
positie van de fiets positief te beïnvloeden. 
Daartoe hebben de verschillende beroepsfe
deraties diverse promotiekampanjes op het 
getouw gezet. Het meest merkwaardige en 
suksesvolle initiatief in dit verband is onge
twijfeld Expo-Velo, het tweewielersalon dat 
om de twee jaar op de Heizel plaats vindt. 

De fietssektor laat zich dan ook zeer lo
vend uit over de Week van de Fiets die op 
initiatief van minister Sauwens wordt georga-
nizeerd. Tot voor kort was de fietssektor 
volgens Ludo Huygens, de voorzitter van 
Expo-Velo, een onderdeel van de ekonomie 
dat door de overheid eerder werd miskend. 
In het licht van de gunstige toekomstper-
spektieven betekenen de initiatieven van 
Sauwens volgens de sektor een waardevolle 
steun en ekstra-stimulans. 

DE WEEK VAN DE FIETS 
De promotieweek voor de fiets ging 

van start op zaterdag 4 mei in Melse. 
Daar werd honderd jaar geleden het 
eerste fietspad in gebruik genomen tus
sen Laken en Meise. Voor de week van 
de fiets kreeg Sauwens steun en mede
werking van de belangrijkste wielerorga-
nizaties en fietsvriendelijke verenigin
gen, zoals Bloso, de Koninklijke Belgi
sche Wielrijdersbond, de Vlaamse Wie-
lerschool, de BGJG, de KWB, VTB/VAB, 
de Brusselse Binnenband, het Belgisch 
Instituut voor Verkeersveiligheid, de 
Stichting Vlaamse Schoolsport, Fietso-
verleg Vlaanderen, Torhout-Werchter-or-
ganizator Herman Schueremans, Chiro, 
WKSM, KSA-VKSJ-KSJ, VNJ, FOS, 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij en tal 
van gemeentebesturen. Lotto, Delhaize, 
Gemeentekrediet, Het Nieuwsblad, 
Expo-Velo en VTB-VAB zorgden voor 
sponsorgeld. 

Tijdens de week van de fiets komen 
alle aspekten van het vervoermiddel in 
het zonnetje te staan: de flets als milieu
vriendelijk vervoermiddel, fietsen als ge
zonde vrijetijdsbesteding, de fiets in de 
kompetitiesport en de fiets als ekono-
misch produkt. De ganse aktie moet een 
middel zijn om een fietsvriendelijk beleid 
te stimuleren. Meer dan 200 initiatieven 
doorheen het ganse land moeten de 
Week van de Fiets ondersteunen. Sau
wens wil tussen 4 en 12 mei een miljoen 
Vlamingen gebruik zien maken van de 
fiets. 

In Meise gaf minister Sauwens samen met o.m. Rll( Van Looy en Eddy 
Merckx de start van de weelc van de fiets. (toto R. oe Moor) 

ingeschreven worden voor Roll Werch-
ter, een tocht langs de pittoreske plekjes 
in Rotselaar (afstand 33 km). FIETSKONCERT 

Een knaller wordt ook de slotmanifes
tatie op zondag 12 mei met een fietshap-
pening in Leuven een fietskoncert op de 
festivalweide in Werchter. Om 14u. ver
trekt op het Leuvense Ladeuzeplein een 
fietstocht onder aanvoering van Johan 
Sauwens. Iedereen kan hier aan deelne
men. De tocht bedraagt 15 kilometer en 
voert de deelnemers naar de festivalwei
de in Werchter. Daar kan vanaf 13 u. 

Van 13 tot 18 u. zorgt Herman Schue
remans voor een heus fietskoncert. Er 
wordt geopend met de Limburgse groep 
Noordkaap, daarna volgt Raymond van 
het Groenewoud en zijn Vlaamse Musta
fa's. Het koncert wordt afgesloten door 
de Scabs. Let nu even op: dit koncert is 
volledig gratis. Een ideetje voor een zon
dagse uitstap! 
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OMSLAGVERHAAL 

HET GROENSTE 
VERVOERMIDDEL 

D
E wereld is meer dan 800 mil
joen fietsen rijk. Er zijn dubbel 
zoveel fietsen als auto's op de 
wereld, en elk jaar worden er 
drie maal zoveel fietsen als au
to's geproduceerd. Alleen al de 
fietsen in Azië vervoeren meer 
mensen dan alle auto's van de 
wereld. In de ontwikkelingslan
den vormt pedalenkracht vaak 
tiet enige alternatief voor lopen 

dat de mensen zich kunnen veroorloven. 

In de geïndustrializeerde wereld liggen de 
zaken wel enigszins anders. De geleidelijke 
toename van het autorijden in de belangrijk
ste stedelijke gebieden van de wereld veroor
zaakt steeds langere files en verkeersop
stoppingen. De lucht in de steden raakt 
verontreinigd, zure regen valt op ons neer en 
de aarde raakt opgewarmd. Er is nood aan 
een alternatief voor de auto: de fiets. 

Die fiets is er, dat is het probleem niet. We 
moeten hem alleen opnieuw leren gebrui
ken. Het moet gedaan zijn om met de auto 
naar de bakker om de hoek te rijden, in het 
dorpskafee een pint te gaan drinken, vijf 
kilometer verder op familiebezoek te gaan of 
steeds per wagen te willen gaan werken. Er 
is een ingrijpende mentaliteitswijziging no
dig, al was het maar omdat we anders 
allemaal dreigen tot stilstand gebracht te 
worden, in onze auto. 

RIKSJA'S 
Het beleid kan het fietsen op verschillende 

manieren bevorderen: de meest voor de 
hand liggende is natuurlijk de inrichting van 
een verkeersveilige fietsinfrastruktuur: veili
ge straten, netwerken van fietspaden, stal-
lingsplaatsen, etc. Kan je je bvb. een door
snee-stad in China voorstellen, waar tijdens 
het spitsuur twee derde van alle voertuigen 
die zich op de straten bevinden, fietsen zijn? 
En daartussen rijden fietsriksja's, de taksi's 
van Azië, en zware driewielers die een lading 
tot een halve ton kunnen dragen. In Bangla-
desj transporteren zulke trisja'» meer tonna
ge dan alle motorvoertuigen samen. 

Azië is echter een uitzondering. In Afrika 
en Latijns-Amerika hebben het prestige en 
de macht van het autobezit ertoe geleid dat 
men de fiets als het vervoermiddel voor de 

Burgemeester Kerremans pleit samen met de kinderen van zijn gemeente bij 
minister Sauwens voor 500 meter ei(stra fietspad. (foto i. uemaire) 

armen beschouwt. Vele Afrikaanse vrouwen 
rijden niet per fiets vanwege het fatsoen, hun 
godsdienst of hun hinderende kleding. De 

Fietsen is niet alleen gezond en 
ontspannend, het is ook zeer 
milieuvriendelijk. Deskundigen 
voorspellen dat het fietsge
bruik de komende jaren sterk 
zal gestimuleerd worden. De 
fiets neemt bvb. minder plaats 
in, brengt geen uitlaatgassen 
voort en Is een stuk sneller dan 
gemotorizeerde vierwielers in 
de file. fn het gezaghebbende 
WorldWatch Institute-rapport 
Hoe is de wereld er aan toe? 
1990 werden over het fietsge
bruik in de toekomst enkele 
Interessante dingen gezegd. 

kwaliteit van de fietsen in Afrika en Latijns-
Amerika is bovendien erbarmelijk, rezerve-
onderdelen zijn schaars, en de onderhoud
stechnieken ontoereikend. Toch worden er 
ook in de ontwikkelingslanden inspanningen 
geleverd om het fietsgebruik aan te moedi
gen. In 1987 bvb. besloot Nicaragua zijn door 
de oorlog geteisterde transportsektor aan te 
vullen met zo'n 50.000 fietsen. 

FIETSLAND NEDERLAND 
Volgens het WWI is planning ten gunste 

van de fiets hét kriterium bij uitstek om het 
ene land fietsvriendelijk te noemen en het 
andere fietsonvriendelijk. Een vlak terrein of 
een bevorderlijk klimaat spelen slechts een 
ondergeschikte rol. En volgens een vergelij
kend onderzoek in West-Europa en Noord-

D> 
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OMSLAGVERHAAL 

Een vrolijke bende fietste in Meise de Week van de Fiets op gang. (foto i. Lemaire) 

Amerika hangt de individuele keuze voor een 
transportsisteem niet in hoofdzaak af van het 
nivo van het inkomen, de technologie of de 
verstedelijking, maar wel van het openbaar 
beleid en de stimulansen die van de regeer
ders uitgaan. Nederland en Denemarken zijn 
zo ongeveer het meest fietsvriendelijk: fiets-
ritten maken er 20 tot 30% van alle stadsver
voer uit, in sommige steden (Groningen bvb.) 
zelfs 50%. In 1986 telde Nederland 13.500 
km fietspaden. 

Hoe nefast de gevolgen van het toene
mend autogebruik voor het leefmilieu wel 
zijn, kunnen volgende gegevens illustreren: 
benzine- en dieselmotoren stoten bijna de 
helft van de koolmonokside, koolwaterstof
fen en stikstofoksiden uit die het rezultaat 
zijn van fossiele brandstofverbranding over 
heel de wereld. Ook lood, zwaveldiokside, 
stofdeeltjes en vele andere schadelijke, gifti
ge en kankerverwekkende verontreinigingen 
worden uit de uitlaten gespuwd. Naar schat
ting 17% van de wereldwijde uitstoot van 
kooldiokside is afkomstig van motorvoertui
gen. C02 is het broeikasgas dat verantwoor
delijk is voor ongeveer de helft van het 
opwarmeffekt van de aarde. 

HOME-TRAINER 
Maar niet alleen daar wringt het schoentje: 

overdreven motorizering versterkt natuurlijk 
ook de afhankelijkheid van olie. In vele 
landen nemen de transportsektoren de helft 

van de nationale petroleumkonsumptie voor 
hun rekening. 

Een technologische ,,oplossing" voor de 

door de auto veroorzaakte milieuproblemen 
is bvb. de katalizator. Maar die is alweer 
onvoldoende. De snelle groei van het voertui
genpark en de fikse toename van het aantal 
afgelegde kilometers zorgen ervoor dat de 
invloed van de katalizator snel ingehaald zal 
zijn. 

Ook meer wegen bouwen vormt geen 
oplossing voor de files. Volgens verkeers-
planners trekken nieuwe wegen immers juist 
meer auto's aan, want dan schakelen er bvb. 
klanten van het openbaar vervoer over op de 
auto. 

Natuurlijk biedt ook de fiets, het vervoer
middel dat voor minder verontreiniging, min
der verbruikte brandstof en minder ingeno
men plaats op de weg zorgt, niet voor alle 
autogebruik een alternatief. Wél voor de 
korte afstanden, die het meeste verontreini
ging opleveren. Die korte afstanden komen 
echter het meest frekwent voor. De helft van 
alle verplaatsingen bedragen minder dan 5 
kilometer. Hier valt enorm veel werk te zetten 
voor kreatieve politici die van grote uitdagin
gen houden. Het is immers wel zeer ironisch 
dat mensen hier in Vlaanderen met de auto 
naar een fitness-centrum rijden, om daar dan 
op de hometrainer te gaan fietsen. 

En wat te denken over de opoffering aan 
de motorizering van enorme hoeveelheden 
kostbare zaken als land, petroleum en zuive
re lucht, overal ter wereld, terwijl de meeste 
wereldburgers toch nooit een auto zullen 
bezitten? 

(pdj) 

Schoolkinderen uit IVIeise vroegen gemeenschapsminister Sauwens nog om 
500 meter fietspad ekstra, omveilig naar school te kunnen fietsen. 

(foto I. Lemalre) 
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WIJ IN EUROPA 

FRYSK VERLIEST NIET 
LANGER TERREIN 

N
A decennia van achteruitgang is 
het percentage Friessprel<en-
den zich aan het stabiliseren 
rond de 56%. Die l<onl<lusie 
trel<t taalsocioloog drs. Reitze J. 
Jonkman van de Fysl<e Al<ade-
my op basis van de lezersen
quête die de Leeuwarden Cou
rant donderdag publiceerde. 
Maar liefst 7300 lezers van de 
genoemde krant namen een 

maand geleden de moeite om ruim 100 
vragen over het Fries en hun persoonlijk 
taalgebruik te beantwoorden en aan de krant 
terug te bezorgen. Een onder duizend wille
keurige Friezen uitgevoerde kontrole-enquê-
te leverde nagenoeg dezelfde antwoorden 
op. 

GEEN BEZWAAR 
Het aantal mensen dat Fries kan verstaan, 

spreken, lezen en schrijven is in de jaren 
tachtig gestegen tot respektievelijk 96,81,80 
en 16%. Tachtig procent van de lezers liet 
weten geen enkel bezwaar te hebben tegen 
Friese citaten of artikelen in de Leeuwarder 
Courant. Zo'n 57% van de lezers hebben 
geen moeite met een Friestalig hoofdredak-
tioneel kommentaar. In 1990 publiceerde de 
Leeuwarder Courant overigens slechts een
maal een Friestalig kommentaar. 

„De stabilisering is werkelijk zeer opval
lend", volgens Jonkman. „Elf jaar geleden 
lag het percentage Friessprekers op 56%, 
van de ouders van de lezers die de vragen
lijst invulden was 56% Friestalig, en precies 
hetzelfde aantal mensen spreekt Fries tegen 
de kinderen." 

Jonkman kenschetst de rezultaten van de 
lezersenquête als ,hoopgevend' met betrek
king tot de toekomst van de Friese taal. De 
meeste Friezen, zo'n 57%, sprak in de 
enquête overigens de venwachting uit dat het 
gebruik van de taal zal afnemen. Vooral de 
.slappe taaihouding' van veel Friezen wordt 
als een bedreiging gezien. 

Uit de enquête blijkt duidelijk dat het Fries 
een belangrijke sociale funktie heeft. Veel 
Nederlandstaligen leren het Fries - als kind 
of als volwassene - door en voor de omgang 
met anderen. De meeste Friezen bedienen 
zich van hun eigen taal in postkantoren en 
winkels maar niet bij de huisarts. Van de 
Friestaligen spreekt 10% konsekwent Fries 

FRYSK^[^MEN FRU 
? ? ? 

tegen Nederlandstaligen. De overigen scha
kelen vaak over op het Nederlands. 

Ljouwert - Ondanks de perma
nente druk van het Nederlands 
en Engels verliest het Fries niet 
langer terrein. Het aantal men
sen in Friesland dat vlot Fries 
kan lezen is de afgelopen tien 
jaar zelfs gestegen van 65 tot 
80%. Het percentage friesspre-
kenden in Friesland is 57%, en 
dat zou zelfs 1% meer zijn dan 
tien jaar geleden. Friese eisen 
als meer Friese televisie en een 
goede plaats voor het Frysk in 
het voortgezet onderwijs wor
den door een grote meerder
heid van de inwoners van 
Friesland ondersteund. 

OOK VOOR DOMINEES 
Het Fries in de kerk is nog steeds een 

probleem. Van de kerkgangers in Friesland 
geeft 26% de voorkeur aan een Friese 
dienst, 30% aan een Nederlandstalige en 
18% aan een tweetalige dienst. In werkelijk
heid is het aantal Friese diensten beperkt, al 
konstateert het Kristlik Frysk Selskip een 
voorzichtige toename. Het Friese kursusin-
stituut AFUK organiseert in verband hiermee 
jaarlijks een speciale kursus voor dominees. 

De emancipatiestrijd voor het Fries wordt 
door Fries- en Nederlandstaligen anders be
leefd. Beide groepen lieten in de enquête 
weten zich enigzins achtergesteld te voelen 
ten opzichte van de andere. Ruim 70% van 
de Friezen liet tot slot weten dat kommissaris 
der Koningin Hans Wiegel Fries zou moeten 
kunnen spreken. 

O.P. Falkena 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD / n 

BALTEN 

11 januari in Vilnius. Litouwers staan oog in oog met een plantservoertuig van het Rode Leger dat sistematisch alle 

strategische punten in de Litouwse hoofdstad bezet. (foto AP) 

De agitatie die Esten, Letten en Litouwers 
in 1989 al aan den dag legden is in 1990 niet 
afgenomen. Wel is de weerstand van de 
Sovjet-Unie tegen hun onafhankelijksstreven 
aanzienlijk toegenomen. Ze hebben dan ook 
wat moeten inbinden en zijn dus niet aan
merkelijk gevorderd op de weg naar de 
onafhankelijkheid. 

De drie groepen hebben elkaar in hun 
aktie onderling sterk beïnvloed. Heel wat 
stappen zijn in gemeen overleg gezet. De 

gebeurtenissen zijn met gemakkelijk per volk 
in te delen. 

Gemeenschappelijk is eveneens het tier-
vonden kontakt met de andere oeverstaten 
van de Baltische Zee: Finland, Zweden en 
Denemarken. Finland en Zweden richten er 
konsulaten op. Elke week komen in Skandi-
navië afvaardigingen aan van Esten, Letten 
en/of Litouwers, die aansturen op kulturele 
uitwisseling, gemengde ondernemingen, ja 
op politieke steun voor hun onafhankelijk
heidsstreven. Op dit laatste zijn de Skandi-

naven niet scheutig. Ge weet maar nooit dat 
die ,,perestroïka" omslaat en dat de Russen 
dan wraak nemen voor hulp aan ,,separatis
ten". 

Het belet niet dat boeren en joernalisten 
tonnen tweedehandsmateriaal verzenden 
naar de Balten, dat RSI (Internationale radio
uitzendingen Zweden) elke dag een kwartuur 
aktueel nieuws uitzendt in het Lets en het 
Ests en dat Skandinaafs toerisme naar de 
lang ontoegankelijke Baltische overburen 
aardig op gang komt. 
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VOLKEN EN STATEN 

LITOUWERS 
Haantjes-de-voorsten zijn de Litouwers, de 

zuiverste Balten, de talrijkste groep 
(3 700 000) en het minst door opgedrongen 
inwijking van Russen en anderen getroffen 
(80%) 

Eind december 1989 tiad zelfs de kommu-
nistische partij van Litouwen bescfierming 
van de partij der Sovjet-Unie en van de 
Sovjet-Unie zonder meer in fiaar vaandel 
geschreven Gorbatsjov is daar natuurlijk 
tegen maar zegt in januari toch toe, geen 
geweld te zullen gebruiken tegen deze sepa
ratistische kommunisten 

WORP NAAR 
ONAFHANKELIJKHEID 

In februari worden voor het eerst sedert 72 
jaar, vrije verkiezingen voor verschillende 
partijen gehouden Het Onafhankelijkheids-
front ,,Sajudis" wint 72 van de 90 zetels die 
in de eerste ronde bezet worden Dit bete
kent reeds dadelijk de volstrekte meerder
heid Bovendien ijveren bijna al de andere 
partijen eveneens voor onafhankelijkheid Zij 
verschillen daann met Sajudis alleen over 
tijdstip en strategie 

Op 11 maart gebeurt het dan ook Litou
wen verklaart dat het zijn m 1940 verloren 
onafhankelijkheid opnieuw uitroept Moskou 
blijft er kalm bij en laat weten dat het deze 
„kwestie" met politieke (dus met met militai
re) middelen wil oplossen 

Wel laat Gorbatsjov duidelijk weten dat hij 
met de Litouwse regering met op gelijke voet 
kan onderhandelen Ook ven/verpt hij het 
Litouwse scenario voor de konkrete verwe
zenlijking van de onafhankelijkheid 

ZENUWOORLOG 
Het Kongres der Volksafgevaardigden van 

de Sovjet-Unie deelt de Litouwse president 
mede dat het de onafhankehjkheidsverkla-
nng als ongeldig beschouvrt en binnen drie 
dagen een antwoord verwacht De Litouwse 
regering laat zich met van de WIJS brengen 
Inmiddels worden troepenbewegingen ge
meld in Oekraïne, vliegen Sovjet-toestellen 
laag over de hoofdstad Vilnius en werpt een 
legerhefschroefvliegtuig vlugschriften uit ter 
ondersteuning van de Interfrontbeweging 
Deze bestaat uit mwijkelingen die tegen 
onafhankelijkheid gekant zijn 

De Litouwse regering vraagt de westers 
landen, door het openen van ambassades te 

tonen dat zij hun volkenrechtelijk standpunt 
(de Baltische staten zijn overrompeld en 
blijven rechtens bestaan) in de werkelijkheid 
willen omzetten Geen enkel land gaat hierop 
in Wel waarschuwen de VSA Moskou, de 
Litouwers met te bedreigen 

Gedurende een tiental dagen jaagt Mos
kou de Litouwers schnk aan met onverhoeds 
maar beperkt militair ingrijpen De Litouwse 
regering gaat met door de knieën Dan ein
digt dit kat-en-muis-spel plotseling 

Op 28 maart beslist het parlement dat de 
militie (voortaan Litouwse politie, genaamd) 
als enige zal instaan voor de veiligheid van 
de burgers De Sovjet-militairen stemmen 
daar mee in 

In Moskou worden op 3 april officieuze 
gesprekken gevoerd tussen een Litouwse 
afvaardiging en een naaste medewerker van 
Gorbatsjov Inmiddels grendelt de Sovjet-
overheid de grenzen van Litouwen af, wor
den de redaktiekantoren van onafhankelijk-
heidsgezinde kranten in beslag genomen, 
worden de grenskontroles verscherpt en ver
spreidt de Sovjet-pers ,,geruchten ' (provo-
katies') over Litouwse vrijschutters die Rus
sische soldaten zouden beschieten 

Het Europese parlement bevestigt op 5 
april in een resolutie zijn steun aan het 
Litouwse volk maar waarschuvrt meteen dat 
het recht op zelfbeschikking met tot herle
ving van het nationalisme mag leiden' 

EKONOMISCHE 
SANKTIES 

Veertien dagen later dreigt Gorbatsjov met 
het verdunnen der ekonomische banden tus
sen de Sovjet-Unie en Litouwen Olie en gas 
zouden kunnen afgesneden worden Litou-
wens eerste-mmister Prunskiene dreigt op 
haar beurt met het stopzetten van leveringen 
die alleen uit Litouwen kunnen komen Presi
dent Landsbergis daarentegen werpt ballast 
uit over de dienstplicht kan onderhandeld, 
ook over de grensbewaking en over de 
rechten van niet-Litouwers Toch gaan olie-
en gaskraan grotendeels dicht, daarna ook 
de levering van voedsel Sovjet-soldaten be
stormen een drukkerij, met als gevolg 12 
gewonden 

Het Westen steunt de Litouwers slechts 
met de lippen Het vreest dat een te sterke 
steun een terugkeer naar de koude oorlog 
zou betekenen Zo is te verklaren dat Panjs 
en Bonn de Litouwse president vragen, het 
wat zachter aan te doen en met name „de 
gevolgen van de onafhankelijkheidsverkla-
ring gedurende enige tijd te schorsen Een 

topadvizeur van Gorbatsjov neemt deze sug
gestie over Ondertussen drijft de Sovjet-
Unie de ekonomische blokkade nog op, zo
dat duizenden arbeiders zonder werk vallen 
President Landsbergis stemt in met de geda
ne suggestie Het voedsel wordt gerantsoe
neerd Toch komt er plots wat meer aardgas 
door de leidingen 

OLIEKRAAN 
TERUG OPEN 

10 mei het Litouwse parlement gaat kop
pig door met het doordrukken van zijn onaf
hankelijkheid Het neemt het beheer over 
radio en televisie zelf in handen Een week 
later wordt opnieuw gepraat tussen Litouwen 
en de Sovjet-Unie Van Litouwse zijde wordt 
overwogen, de wetten die voor de Sovjet-
Unie problemen meebrengen, tenminste te 
schorsen Er komt evenwel mets konkreets 
uit de bus 

Midden juni verzacht Moskou eindelijk de 
ekonomische sankties tegen zijn dwarslig
gende deelstaat Litouwen En begin juli gaat 
de oliekraan weer helemaal open Tegelijk 
maken de dne Baltische presidenten bekend 
dat ZIJ gezamenlijk met Moskou over onaf
hankelijkheid willen onderhandelen 

Zulke onderhandelingen worden wel be
moeilijkt door een wetsontwerp van het Li
touwse parlement dat een Litouwse dienst
plicht wil invoeren ter vervanging van de 
Sovjetwetgeving terzake 

MOEIZAME 
ONDERHANDELINGEN 

Moskou weigert onderhandelingen met 
een Baltische troika Bons Jetsin daarente
gen, de hervormingsgezinde presient van de 
machtige Russische federatie, begint er aan 
Dit illustreert hoopvol het verschil tussen een 
imperialistische stelsel en een demokra-
tisch, tussen Sovjet-Unie en Rusland, tus
sen staat en volk 

Op 2 oktober beginnen eindelijk onderhan
delingen tussen Litouwen en de Sovjet-Unie 
Of zijn het slechts ,,raadplegingen"' Zo wil 
USSR-minister-president Ryschkow het ho
ren , want,,onderhandelingen" veronderstelt 
twee soevereine staten 

De kleine Moskou-horige kommunistische 
romppartij tracht stokken in de wielen te 
steken Begin oktober stookt zij een aantal 
Polen op om zich „autonoom" te verklaren 
Toen ZIJ het voor het zeggen had, heeft zij 
zulk initiatief nooit genomen Het Litouwse 
parlement wijst het natuurlijk af Rond Vilnius 
(een geval in de aard van Brussel) wonen 
inderdaad al lang Polen, hoewel velen van 
hen eigenlijk verpoolste Litouwers zijn [> 
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VOLKEN EN STATEN 

LETTEN t l» 

Midden maart worden in Letland de eerste 
vrije verkiezingen sedert de vooroorlogse tijd 
gehouden. Niemand verwondert er zich over 
dat het nationalistische Volksfront er als 
grote overwinnaar uit komt. 

Evenzeer als de Litouwers slaan de Letten 
met grote bezorgdheid de troepenbewegin
gen gade die het Rode Leger aansluitend op 
hun republiek uitvoert. Er komen ook troepen 
van elders bij: 280 gevechtsvliegtuigen en 
een ongekend aantal marine-soldaten. Heel 
dit militaire gedoe is kennelijk bedoeld als 
dreiging teneinde te voorkomen dat de Let
ten het Litouwse voorbeeld zouden volgen. 

Op 3 mei, als laatste in de Baltische rij, 
roept Letland - het zwaarst door vreemde 
inwijking verminkt - zijn onafhankelijkheid 
uit. Uiteraard zijn de Letten was voorzichti
ger: de Russen hebben hen met zoveel 
vreemd volk opgezadeld dat de Letten nog 
amper de helft van Letlands bevolking uitma
ken. 

Zij zetten hun principiële onafhankelijk
heid niet dadelijk in konkrete maatregelen 
om, zoals driestere Litouwers. Zelfs schaffen 
zij de Sovjet-grondwet niet uitdrukkelijk af, 
wat een dubbelzinnige toestand veroorzaakt, 
maar voorlopig de bliksems van Moskou 
afleidt. 

Enkele dagen later moeten zij wel het 
hoofd bieden aan een paar honderd Russi
sche officieren en grenswachters die tot 
tweemaal toe pogen, het partement te bezet
ten. 

Onverstoorbaar gaat de Letse regering 
nochtans, samen met de Estse en de Litouw
se, verder op de weg naar de onafhankelijk
heid. Nog voor half mei richten de drie 
opnieuw de „Baltische Raad" op. Deze heeft 
van 1934 tot 1940 bestaan om de Baltische 
landen - tevergeefs - te beschermen tegen de 
Sovjet-Unie. Gorbatsjov laat begaan. 

Wel neemt hij twee dekreten om de onaf
hankelijkheidsverklaring van Estland en die 
van Letland als onwettelijk te brandmerken. 

In augustus begint de vice-voorzitter van 
het Letse parlement met Sovjet-overheden 
formele besprekingen over de onafhankelijk
heid. De Letse overheid belooft dat ze de 
Russen op haar grondgebied zal bescher
men en verklaart dat bedreigingen in die zin 
sterk overdreven werden. 

In de herfst bepaalt het Letse parlement 
zelf welke officiële herdenkings- en feestda
gen in acht dienen genomen te worden. 
Tevens verzet het zich tegen het houden van 
een militaire parade op 7 oktober, ter herden
king van de oktoberrevolutie. 

f ' 

-I IhiCKi 
Hoe hardnekkiger de Esten hun onafhankelijkheid manifesteerden, hoe 
hardnekkiger de Russen tegenmanifesteerden! Hier een van de vele „opge
zette" manifestaties in de Estse hoofdstad Tallinn. (foto AP) 

ESTEN 
Midden maart breekt de Estse kommunis-

tische partij met die van de Sovjet-Unie. 
Bijna tegelijkertijd worden de eerste vrije 
verkiezingen sedert de vooroortogse tijd ge
houden. 

Zoals venwacht halen de nationalisten de 
volstrekte meerderheid. Gorbatsjov, geleerd 
door de gebeurtenissen in Litouwen, maant 
Estland dadelijk aan, niet op zijn beurt de 
onafhankelijkheid uit te roepen. Daar heeft 
het parlement geen oren naar. Op 30 maart 
doet het dit toch. 

Op 3 april werkt de Raad der Nationalitei
ten, in afwezigheid van de Baltische repu
blieken en Georgië, een procedure uit voor 
Sovjet-republieken die uit de Unie willen 
treden. Het is een omslachtige, langdurige 
procedure, die draait rond een referendum
verplichting. Twee derden van de bevolking 
van een republiek zal voor de uittreding 
moeten stemmen. De niet zo weinige repu
blieken waar de Russen hun eigen of andere 
mensen hebben ingepropt kunnen het dus 
alvast vergeten, o.a. Estland en Letland. 

Het Estse partement stelt dadelijk een niet 
mis te verstaan gebaar door de Litouwers 
officieel te steunen in hun strijd voor onaf
hankelijkheid. 

Op 19 april beginnen in Moskou gesprek

ken met Estse politici over de voorwaarden 
van de onafhankelijkheid. Gorbatsjov dreigt 
met dezelfde ekonomische boycott als tegen 
Litouwen. Het belet de Esten niet, de beslis
sing te nemen een eigen munteenheid in 
omloop te brengen vanaf december. 

In mei bezorgd het Estse parlement voor 
nieuws door met meer dan de vereiste twee
derden-meerderheid de woorden „Sovjet-
socialistische" te schrappen uit de officiële 
naam van de republiek en de oude driekleur 
opnieuw in te voeren als nationale vlag. 

Maar Estland moet afrekenen met onge
veer 40% Russen en andere Slaven, er 
tijdens de laatste halve eeuw ingeduwd door 
de Sovjet-Unie. Enkele duizenden van hen, 
zeker de harde kommunisten, komen mid
den mei in de hoofdstad Tallinn bijeen om te 
protesteren tegen de onafhankelljkhelds-
koers. Het komt tot vrij zware incidenten met 
tegenbetogers die nog nipt kunnen verhinde
ren dat hun parlement door Russen bezet 
wordt. 

In augustus gaat opnieuw een Estse dele
gatie naar Moskou voor besprekingen waar
bij de Esten duidelijk stellen dat ze geen 
belang stellen in een nieuwe konfederatie of 
in een nieuwe federale regeringsstruktuur, 
die hen binnen de Sovjet-Unie zou houden. 

Karel Jansegers 
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BIEZONDER 
PARTIJKONGRES 

M
EI 1988. Vijf partijen sluiten 
een akkoord. Onder druk 
van de VU Vlaamse Vrije 
Demokrater) stonden twee 
projekten voorop: de staat-
somvorming en de gezond
making van de overheidsfi
nanciën. De VU waarborgde 
tevens een nieuwe politieke 
kuituur en het verderzetten 
van het ekonomisch herstel. 

Ook in Vlaanderen en Brussel legde de VU 
de basis voor vernieuwend regeerwerk. 
Onze inbreng brak er de vastgeroeste beleid-
stradities open en gaf kans aan tal van 
nieuwe initiatieven. 

Op zaterdag 11 mei maken de Vlaamse 
Vrije Demokraten een balans van dit rege
ringswerk. Meteen leggen we ook onze ver
wachtingen voor de toekomst vast. Dit ge
beurt tijdens een biezonder statutair partij-
kongres dat start om 10 uur. 

VLAANDEREN BELOOFT 
Na de middag (om 14.30 uur) bent u 

hartelijk welkom op de slotzitting. Politiek en 
ontspanning wisselen er elkaar af. Zo wor
den de vier VU-ministers op de rooster ge
legd door joernalisten. De Westvlaamse bard 
Willem Vermandere zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Uiteraard zijn er toespraken van 
algemeen sekretaris Willy Kuijpers en alge
meen voorzitter Jaa/f Gabriels. Een en ander 
wordt aan elkaar gepraat door poppenspeler 
Armand Schreurs. 

„ZINGEN DAT IS ZEER 
HEVIG LEVEN" 

Grijpt het 31ste VU-kongres in het Lim
burgse Hasselt plaats, met het optreden van 
Willem Vermandere krijgt (geografische) te
genpool West-Vlaanderen een stevige in
breng. Vermandere (°1940) voorstellen hoeft 
nog nauwelijks. Deze Westvlaamse bard is 
alom bekend, ook bij onze Noorderburen. 

In muzikale sferen opgegroeid tussen 
moeders keuken en de werkbank van vader
wagenmaker-klarinettist, stapt Vermandere 
al vroeg mee in de plaatselijke dorpsharmo
nie. Vermandere studeert godsdienstweten
schappen, maar wordt meer en meer beeld

houwer en liedjeszanger. Drie jaar geeft hij 
les in Nieuwpoort. „Drie jaar te veel, maar 
genoeg om er toch vertellingskes te vertellen 
aan de kinders wat nu op het podium bij 
grote mensen goed van pas komt". 

Vermandere tekende zuinig voor 8 lang
speelplaten, allen een uiting van een voort
durende evolutie in zijn doen en denken. 
Naast muziek, van Duinkerke tot Groningen, 
vormt beeldhouwen z'n grote liefde. „Grote 
stenen beelden om buiten te zetten, met hun 
voeten in de zware poldergrond en met 
hunne kop tussen de lage wolken van Steen-
kerke, in de Westhoek". 

Op 11 mei treedt Willem Vermandere op 
met z'n voltallige begeleidingsgroep: Freddy 
Desmedt (fluit, klarinet, saxofoon). Pol De-
poorter (gitaar, mandoline) en Freddy Posse-
nier (kontrabas). Vermandere tekent voor 
gitaar, klarinet en autoharp. 

Vlaanderen Belooft ' 
31ste VU-kongres 

zaterdag 11 mei 1991 

Hasselt, 
Kultureel Centrum 

Was Vermandere in het begin van zijn 
loopbaan dé virtuoze vertolker van weemoed 
uit de Westhoek, dan is hij sinds jaren 
vertolker van een sterk universeel poëtisch 
muzikale boodschap: „Zingen is zeer hevig 
leven !" 

WELKOM IN HASSELT 
Zaterdag 11 mei heten we u welkom in 

provinciehoofdplaats Hasselt. Als centrum 
van het vroegere graafschap Loon kende 
Hasselt een in Vlaanderen aparte geschiede
nis. Thans zijn de sporen hiervan nog duide
lijk aanwezig: in het stadsbeeld, in het stede
lijk museum, in de abdij van Herckenrode. 

Verder is Hasselt de stad van de Grens
landhallen, van het grootste Kultureel Cen
trum van Vlaanderen, het Kapermolenrekre-

Willem Vermandere (op 11 mei op het 
VU-kongres): „Zingen is zeer hevig 
leven". 

atiepark, van Dockside, van de lekkere Has
seltse speculaas, van Hendrik van Veldeke 
en de Boerenkrijg. 

Daarnaast biedt Hasselt ook eindeloze 
kansen als winkel- en modecentrum. Hasselt 
ontwikkelde zich de jongste jaren als een 
paradijs voor shoppingtoerisme. Wie aan 
winkelen een broertje dood heeft, kan te
recht op een van de vele terrasjes. Ter 
herinnering: Hasselt is tevens Vlaanderens 
jeneverhoofdstad. 

PRAKTIKA 
Het 31ste VU-kongres vindt plaats in het 

Kultureel Centrum, Kunstlaan 5. Telefonisch 
zijn we te bereiken op het nr 011/22 99 31. Bij 
het binnenrijden van Hasselt volgt u de 
aanduidingen „Kultureel Centrum" en/of 
,,Virga Jesse Ziekenhuis". U komt dan zo 
terecht. Er is voldoende parkeergelegene-
heid. 

Tijdens de middagpauze is er gelegenheid 
tot middagmaal. De afdeling Hasselt zorgt 
voor koffie en broodjes. Maak er een gezins
dag van. Kinderopvang is voorzien. 

Wie met het openbaar vervoer reist 
neemt aan het station van Hasselt 
bus Lijn 52, telkens een kwart uur 
voor of na het uur. 
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VOOR EEN OFFENSIEF 
KUNSTBELEID 

De bekommernis om de levensvatbaarheid van de kleine kuituren was een kontante in het debat. V.l.n.r. Maarten 
Mourik (gewezen Unesco-ambassadeur van Nederland), Kees Dietz (woordvoerder van de D'66-fraktie), moderator en 
ANC-sekretaris Wilfried Vandaele, Oscar De Wandel (sekretaris van de Taalunie) en VU-senator André De Beul. 

T
IJDENS het theoretische ge
deelte van de kultuurdag Kui
tuur zonder Muur werd in een 
schitterende kongreszaal gede-
bateerd over de leefbaarheid 
van kleine kuituren in een één-
gemaakt Europa, werd een 
fraaie en interessante brochure 
Het kunstwerk heiligt de midde
len voorgesteld en brak VU-
voorzitter Jaak Gabriels een 

lans voor een fundamentele verhoging van 
het kunstenbudget. De huidige 0,6% van de 
Vlaamse gemeenschapsbegroting die aan 
de professionele kunsten wordt besteed, laat 
volgens Gabriels geen offensief en dina-
misch kunstbeleid toe. 

Het kollokwium begon met een inleidend 
referaat van Maarten Mourik, gewezen 
UNESCO-ambassadeur van Nederland en 
tegenwoordig een veelgevraagd spreker 
over internationale kulturele aangelegenhe
den. 

Zondag 5 mei j . l . was een grote 
dag in het leven van de VU, in 
samenwerking met haar studie
centrum en ons weekblad gSng te 
Antwerpen, de manifestatie Kui
tuur Zonder Muur door. 
Een ganse dag liepen in het 
fraaie Eizenveld artistieke mani
festaties van hoog nivo. De zaak 
werd afgerond door een hoogge
stemde harmonie St.-Cecilia uit 
Knokke-Helst, maar reeds om 
I0u. in de morgen werd van ge
dachten gewisseld over de toe
komst van de Nederlandse ge
meenschap in het ene Europa. 
Siotindruk van deze dag: een 
pracht van een manifestatie, 
voor herhaling vatbaar! 

DE POT EN 
DE KETEL... 

Kleinere kuituren, zo betoogde Mourik, 
hebben ten opzichte van grote kultuurge-
meenschappen niet alleen een evidente eko-
nomische handikap, ook moeten ze optornen 
tegen de vaak laatdunkende houding van de 
groteren. En op dit vlak zou de pot de ketel 
nogal eens ven/vijten zwart te zien. Beschou
wen de Duitsers de Nederlandse kuituur 
veelal als een zacht afkooksel van hun eigen 
Germaanse kuituur, dan meent Mourik in de 
houding van de „Hollanders" tegenover de 
,,Friezen" eenzelfde mentaliteit te bespeu
ren. 

De huidige EG-konstruktie ervaart Mourik 
als een ernstige bedreiging voor de kleine 
kuituren in Europa. Ernstig omdat precies de 
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kulturele verscheidenheid de l<racht en de 
rljl<dom van de Europese beschaving uitma
ken. Bedreigend omdat ekonomische wet
matigheden en regelgeving op kulturele goe
deren worden toegepast. Dit heeft nu al 
di rekte weerslag op dossiers als de vaste 
boekenprijs, die de EG konkurrentieverval-
send acht, en op de audio-visuele media, 
waar het kabeldekreet van minister Dewael 
op basis van diezelfde EG-regelgeving afge
schoten werd. 

Ter vrijwaring van de kulturele verschei
denheid pleitte Mourik voor een zo nauw 
mogelijke samenwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland en voor de invoering van een 
kulturele paragraaf bij het Verdrag van 
Rome. 

PARAGRAAF 
Ook de werkgroep rond de pijler Federalis-

me-Vlaamse Identiteit van het Toekomstplan 
voor Vlaanderen had terzake een voorstel 
van paragraaf uitgewerkt, die in de bovenver
melde brochure is opgenomen. Volksverte
genwoordiger Herman Lauwers lichtte de 
tekst toe. De paragraaf heeft, aldus Lauwers, 
als dubbele doelstelling het kultuurbeleid in 
handen te laten van de „georganiseerde 
volksgemeenschappen" enerzijds en de kul
turele goederen uit het louter ekonomische 
circuit te halen anderzijds. 

De bekommernis om de levensvatbaar
heid van kleine kuituren was ook een kon
stante in het daaropvolgende debat met als 
panelleden André De Beul, Oscar De Wan
del (sekretaris van de Taalunie) en Kees 
Dietz (medewerker D'66 en vervanger van 
Aad Nuis die zich liet verontschuldigen). 
Wilfried Vandaele, sekretaris van het Alge
meen Nederlands Kongres, trad op als mo
derator. Iedereen erkende de Europese be
dreiging, hoewel Oscar De Wandel dit nuan
ceerde en stelde dat men in de eerste plaats 
aandacht diende te besteden aan een eigen 
offensief kultuurbeleid: indien de Nederland
se kuituur bedreigd is, is dit niet In de laatste 
plaats haar eigen fout. De verschillen in 
mentaliteit tussen Nederlanders en Vlamin
gen werden erkend, doch niemand zag hier
in een reden om niet samen te werken. 

Onenigheid bestond wel over het feit of 
Vlaanderen en Nederland nu al dan niet 
samen 200 miljoen frank moesten neertellen 
om op de Frankfurter Buchmesse van 1993 
de Nederlandstalige literatuur extra in de 
verf te zetten. Vanuit de Nederlandse admi
nistratie kwamen recent berichten als zou 
deze geplande aktie niet doorgaan. Mourik 
vond dit bedrag te hoog. Het stond in geen 
verhouding met het totale kultuurbudget en 
met met de te verwachten profijten van de 
manifestatie. Veel geld zou bovendien ver
kwist worden tijdens dure recepties. 

André De Beul was het hiermee niet eens. 
Hij vond het dé ideale gelegenheid om de 

gezamelijke Nederlandstalige literatuur eens 
op het internationale forum te presenteren, 
en dit gaat nu eenmaal gepaard met een 
zekere stijl. Voorzitter Gabriels steunde, in 
zijn toespraak, de visie van De Beul. 

MEER MIDDELEN 
In zijn slottoespraak ging Jaak Gabriels 

dieper in één van de belangrijkste teksten uit 
de voorgestelde brochure „Het kunstwerk 
heiligt de middelen", met name de huidige 
schamele begroting voor de professionele 
kunsten. Deze bedraagt voor 1991 2,4 mil
jard frank. Vergeleken met de kunstbegro
ting van de stad Keulen (2,5 miljard) of met 
het jaarlijks budget van de Weense Staats-
opera (2 miljard) zijn dit inderdaad peanuts. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft 
uiterst konkrete voorstellen, voor elke begro
tingspost, om het kunstbudget op te trekken 
naar 0,9% van de globale Vlaamse gemeen
schapsbegroting. Daarmee wordt het moge
lijk geacht een volwaardig, offensief kunsten
beleid te voeren dat Vlaanderens prestige in 
het Europa van morgen kan vrijwaren. 

Biezonder trots was voorzitter Gabriels op 
de speciaal voor de kultuurdag geschreven 
tekst van professor en filosoof Max Wildiers 
,,Kuituur, een totaalbegrip". Deze verhande
ling diende voor de VU Vlaamse Vrije Demo
kraten als een filosofisch referentiekader. 
Wildiers schrijft daarin dat industrie en eko-
nomie een alles beheersend ovenwicht heb
ben in onze maatschappij, waardoor het 
evenwicht met andere getjieden van het 
leven werd verstoord. ,,Het kultuurbeleid 
moet dit gestoorde evenwicht herstellen, en 
ruimte scheppen voor de ontplooiing van de 
etische, estetische en metafysische noden." 
Ook de uitbreiding van het kultuurbegrip 
naar de milieuzorg en de natuuromgeving 
achtte Gabriels zeer belangrijk. 

Verder gaf Gabriels gemeenschapsminis
ter Dewael een veeg uit de pan voor zijn non-
beleid inzake de audio-visuele media, wat 
heeft geleid tot een ontredderd medialand
schap. Tevens drukte hij op het belang van 
een pragmatische samenwerking met Ne
derland en van een degelijk geschiedenison
derwijs. 

Tot daar het studiegedeelte van de kunst-
dag. Ondertussen waren op tal van plaatsen, 
her en der in 't Elzenveld kulturele manifesta
ties aan de gang. Deze zouden nog tot even 
na halfzes doorlopen. Maar daarover meer in 
onze fotoreportage. 

(f.d.) 

Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

Het dossier voor een offensief kultuur
beleid Is een onderdeel van het VU-Toe-
komstplan voor Vlaanderen, pijler Federa-
Ilsme-Vlaamse Identiteit. Het bevat de 
brochures Kuituur, een totaalbegrip en 
Het kunstwerk heiligt de middelen. 
Het kan aangevraagd worden bij de VNS, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel, tel. 
02/219.49.30. 

Voorzitter Jaak Gabriels pleitte ervoor om het kunstbudget op te trekken tot 
0,9 % van de Vlaamse gemeenschapsbegroting. [> 
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KULTUUR 
ZONDER MUUR 

BEELD 

Populaire jongen Tars Lootens aan de rol met enkele uitgelaten blazers van de 
harmonie Sint-Cecilia uit Heist-aan-Zee. Onder kundige leiding van dirigent 
Delos toeterden ze tot lang nadat het officiële programma was afgewerkt. 

Er was ook een échte clown van de 
partij. Papa Chico deed de jongsten, 

>̂  maar ook heel wat ouderen, schate
ren. 

A 
" X «s*--

Tot de minst lawaaierige stands op de 
kultuurdag behoorden de poëziele-
zingen, orgamimanifestaties en de 
kalligrafiesessies. 
Joke Van den Brandt van Kalligrafia 
gaf heel wat demonstraties van 
„schoonschrift" ten beste. Dat daar
bij het tema van de dag, Kuituur 
zonder Muur, tot de meest gevraagde 
onderwerpen behoorde lag voor de 
hand. 

(foto's J. Van der Perre) 
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Ondanks het minder goede weer had Roestvrij (boven) het talrijk opgekomen publiek (onder) meer dan een uur lang 
in de ban. 

De jongens van kabaret Onzing kwa
men aardig uit de hoek. Ze spaarden 
daarbij ook een aantal VU-kopstuk-
ken uit het oostelijk deel van ons land 
niet. 

Gedurende de middagpauze swingden de Deep Creek Jazzuits uit Diepen
beek er aardig op los. 
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BUYTAERT, VORMGEVER IN OPDRACHT 
In 't Elzenveld, waar dus verleden zondag 

de VU Kultuurdag doorging, opende Hugo 
Schiltz eergisteren de tentoonstelling „Rob 
Buytaert, vormgever in opdracht". De titel 
zegt precies waar het om gaat. Immers, waar 
de vrije schilder of grafikus zijn innerlijke 
gedrevenheid projekteert op een leeg doek 
of papiervel, moet de grafisch ontwerper een 
specifieke, vizuele oplossing zoeken voor 
een welomlijnd probleem, van een welbe
paalde opdrachtgever. 

.Grafisch ontwerper' Is trouwens een te 
beperkende omschrijving voor de veelzijdig
heid en toepasbaarheid van Buytaerts krea-
ties... Of het nu een kalender of een verpak
king is, een firma-embleem of de beschilde
ring van een vrachtwagen, een opdracht met 
een kulturele boodschap of een kommercië-
le, een ééndimensionale druk of een ruimte
lijk objekt... 

Rob Buytaert (1936) toont In zijn eksposltie 
dan ook een indrukwekkend aantal uitge
voerde ontwerpen. Zo ziet u er: logo's voor 
diverse bedrijven, het rezultaat van een ja
renlange opdracht voor kosmetlkaverpak-
klng, de grafische huisstijl met alle toepas
singen voor een wereldkoncern, imago-ad-
vertentiens voor een fotogravure, de lay-out 
voor kunstboeken en katalogi, een kalender
reeks voor een bedrijf met wereldfaam, edu-
katief speelgoed in kunststof, de grafische 
opmaak van het langst bestaande tijdschrift 
in Vlaanderen, kulturele affiches, affiches 
voor een velligheidskampanje, een postze
gel, enz. 

DIDAKTISCH EN M E E T 
In de tentoonstelling werd ernaar ge

streefd om de waaier van onderwerpen zo 
breed mogelijk te maken, zodat een vrij 
volledig beeld gegeven wordt van het ruime 

In opdracht van een bedrijf ontwierp vormgever Rob Buytaert deze pressepa-
pier. 

werkterrein van de ontwerper. Bij de meeste 
ontwerpen wordt in het kort de achtergrond 
van de opdracht gegeven en de verantwoor
ding van de grafische oplossing, zodat het 
geheel ook een didaktisch karakter krijgt. 
Voor wie dat duurzaam wil meedragen, is er 
een fraaie, volledige katalogus beschikbaar, 
boordevol kleurillustraties. 

Maar ook voor de leek of kunstliefhebber is 
de tentoonstelling een genoegen. Buytaerts 
ontwerpen zijn estetisch steeds hoog van 

allooi, hebben een aristokratische allure en 
een praktische volmaaktheid waar ook het 
oog naar opblikt. Artistieke verfijning, inven
tieve kreativiteit en bewuste realiteitszin 
gaan hier hand in hand. 

,Rob Buytaert, vormgever in opdracht', 
nog tot 26 mei in 't Elzenveld, Mechelseplein 
5 te Antwerpen, alle dagen van 14 tot 18 uur 
(niet op maandag en dinsdag). 

(NvB) 

WAT WAS ER VOOR HET PAPIER? 
Papier als schriftdrager, zoals wij dit nu 

kennen, werd voor het eerst in China ge
maakt, ca. 100 n.K. Het bereikte Europa via 
de karavaanroutes en Klein-Azië In de 12de 
eeuw. De eerste West-Europese producen
ten waren Italië, Frankrijk en Zuid-Duitsland. 

De oudst bekende papiermolen in de Neder
landen werkte in Hoei in 1405. Op wat 
schreef men dan voordien, de voorhistori
sche rotskrabbels en de latere kleitabletten 
buiten beschouwing gelaten? 

In de landen rond de Middellandse Zee 
was papyrus ruim duizend jaar lang de 
voornaamste schriftdrager. Het werd (en 
wordt nog) vervaardigd uit het merg van de 
stengels van het papyrusriet dat weelderig 

groeide in de moerassige gebieden langs-
heen de Beneden-NIjl. 

Uit het merg werden dunne stroken gesne
den die men in de zon liet drogen, kruiselings 
over elkaar legde en samenperste. Na het 
polijsten met een puimsteen was het vel 
papyrus (pagina in het Latijn) klaar om be
schreven te worden. Meestal kleefde men 
vele stroken samen, die dan opgerold wer
den tot een boekrol (volumer In het Latijn). 
De oude Grieken vouwden de vellen tot 
katerpen die men samenbond en aan een 
beschermband voorzag. Zo ontstond de eer
ste boekvorm (codeks) vergelijkbaar met de 
huidige. 

Perkament als schriftdrager stamt even

eens uit de Oudheid. Het werd gemaakt van 
dierenhuiden, voornamelijk deze van scha
pen, geiten en kalveren. 

Door een verrottingsproces liet men de 
huid week worden. Dan werd hij langs belde 
zijden glad gestreken en ontdaan van haren 
en vleesresten. Onmiddellijk daarna werd de 
huid met krijtmeel bestrooid dat met een 
puimsteen krachtig ingewreven werd. Deze 
delikate bewerking was bepalend voor de 
uiteindelijke kwaliteit van het perkament. 
Voor het bedrukken werd enkel schapenper
kament gebruikt, maar slechts zelden omdat 
het 25 maal duurder was dan papier (de 
typografische drukkunst werd rond 1450 
door Gutenberg uitgevonden). 

(NvB) 

WIJ — 10 MEI 1991 26 



MUZIEK 

CLOUSEAU: TE LICHT BEVONDEN? 
Het is een publiek geheim dat gevestigde 

namen huiverig staan tegen deelname aan 
het jaarlijkse Eurovisie Songfestival, dat Mar
cel Vanthilt als „leuk kitcherig, Iets als kerst
mis In april" omschrijft. Vlaanderen's lieve
lingen Clouseau stonden twee jaar geleden 
hun plaats af aan Ingeborg, en de BRTN 
duidde nu zonder voorafgaande wedstrijd 
Koen en Kornuiten aan. Die prompt door de 
RTBF-nleuwslezer als ,,de enige sterren van 
bij ons sedert Soeur Sourire" werden ge
noemd. 

Het was echter opgevallen dat de drie 
kernleden de euforie van de fans niet ten 
volle deelden. En bassist Karel Theys gaf 
ons eerder toe dat Clouseau met Anne een 
beter festlvalnummer had, wat door fans 
tijdens radlo-Interviews werd bijgetreden. 
Maar Vlaanderen herkende voor een keertje 
het woord chauvinisme, en steunde de hei-

Dirigent Roland Veriooven met Ciouseau. Ze kijlten sip, maar opgeven 
doen ze het vast niet. (foto VUM) 

den! Ze werden te Rome kanshebbers ge
noemd, en na zeventien zangers en groepen 
waren ze aan de beurt. 

Hun prestatie was zeer goed, omlijst door 
Soulsister Jan Leyers en Paul Poelwans aan 
de toetsen, en Iedereen hoopte maar... De 
Inbreng van de vakmensen In de respektle-
velijke jury's was blijkbaar doorslaggevend. 

meestal partijdig en konservatlef. De muzi
kaal ,,betere" nummers kregen puntenwaar
dering. Zo haalde Malta meermaals de tops-
kore voor een mooi maar oudenwets lied. 
Ook was, in het teken van deze tijd, het 
vizuele zeer belangrijk. En won de Zweedse 
dinamiek en kracht het van de gevoelvolle 
bijdragen van Frankrijk en Spanje. 

(SD) 

H O F DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 

Pas hermgenctite luxekamers 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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HET VERDRIET VAN 
BORG EN MARADONA 

APELS en Maradona zullen al
tijd met elkaar verbonden blij
ven. De kleine Argentijn werd in 
1984, na mislukte avonturen bij 
de CF Barcelona, als een God 
binnengehaald in de verpauper
de hoofdstad van Zuid-ltalië. 

Stad en speler schenen voor 
elkaar geschapen. Zij zouden 
elkaar zelfrespekt terugschen
ken. 

Napels, dat in tientallen jaren geen trofee 
had gew/onnen, pakte onder Maradona twee 
kampioenstitels en de Uefacup. Italië lachte 
en spotte niet langer met de armoezaaiers 
,,uit de laars". Diego zelf werd steenrijk en 
wereldberoemd. Hij werd erkend en gevierd 
als 's werelds beste. Zeker nadat hij Argenti
nië in Mexiko '86 ,,met de hulp van Gods 
hand" aan een tweede wereldtitel had gehol
pen. Het geleek wel een sprookjeshuwelijk. 

MET GODS HULP 
Toch bleef ook dit schone liedje niet erg 

lang duren. Maradona kreeg last met de 
vrouwen, de mafia (in Napels camorra gehe
ten) en het gerecht. Hij werd beschuldigd van 
buitenechtelijk vaderschap, waar de suppor
ters glimlachend de schouders voor ophaal
den, en cocaïnegebruik, waar de voetballei
ders en de politie niet konden mee lachen. 
Hij inkasseerde de genadeslag toen na de 
wedstrijd Napoli-Bari cocaïnesporen in zijn 
urine werden gevonden. Met een lange, 
inmiddels door de Fifa bevestigde, schorsing 
trok de Italiaanse voetbalbond feitelijk een 
streep onder zijn karrière. Maradona zelf 
sprak van „een samenzwering tegen zijn 
persoon". Hij vluchtte als een dief in de 
nacht naar Argentinië tera/ijl zijn twee Ferra
ri's, twee BMW's, Rolls Royce, Espace en 
Renault 5 stonden te wachten op de nodige 
papieren om nagestuurd te worden... Diego 
wist toen niet dat het ergste nog moest 
komen. In zijn Buenos Aires werd hij opge
pakt wegens vermeende drugsmokkel. Vre
selijk. Napels, dat Maradona heeft aanbeden 
en voetbalgek als het is nog altijd niet heeft 
uitgespuwd, blijft bedroefd en verweesd ach
ter. Het is zijn trots verloren. Het wordt door 
„de rest van Italië" opnieuw aan de schand
paal gebonden. De konklusie klinkt bitter 
maar niet verrassend:,,Diego was de groot
ste van alle voetballers maar hij is nooit man 
geworden. Hij bleef een jochie, was geen 

Björn Borg denkt dat hij met de hulp van zijn goeroe Ron Thatcher en het 
Icleine tennisracketje weer de beste van de wereld kan worden. (foto afp) 

volwassene. Hij werd omsingeld door slechte 
lieden waar Napels nu eenmaal vol van 
loopt. Zij maakten Diego aan zich schatplich
tig. Eigenlijk had de voetbalster geen keuze 
meer... Vandaar de trieste afloop." 

Kampioenen zijn ook maar 
mensen. Op geregelde tijdstip
pen herinneren zij ons daaraan. 
Maradona, 's werelds beste 
voetballer van de jaren tachtig, 
wordt de doos in gedraaid om 
cocaïngebruik en banden met 
de drugsmokkel. Triestig. 
Björn Borg, van 1974 tot 1981 
de absolute nummer één van 
het wereldtennis, acht het no
dig op zijn vierendertigste een 
rentree te maken. Hij maakt 
zichzelf wijs opnieuw de beste 
tennisser ter wereld te kunnen 
worden. In Monte Carlo werd 
hij alvast door een tegenstan
der van het vierde knoopsgat 
van de baan geveegd. Pijnlijk. 
Zeiden werd in korte tijd zo 
nadrukkelijk bewezen dat roem 
en neergang (sportief én men
selijk) in hetzelfde bed slapen. 

Het is een gekend verhaal dat al eerder 
werd verteld en dat in de toekomst zeker nog 
meer dan eens zal herschreven worden. Het 
zijn inderdaad sterke benen die de weelde 
kunnen dragen. 

ALLES M E E G E M A A K F 
Zulke benen scheen Björn Borg te bezitten 

toen hij in 1983 het einde van zijn tenniskar-
rière aankondigde. De Zweed was toen zes
entwintig. Hij had alles meegemaakt en (bij
na) alles gewonnen. Zes keer was hij de 
beste geweest op Roland Garros. Vijf keer 
was hij gelauweerd geworden op het snelle 
gras van Wimbledon. Hij was jarenlang de 
gekroonde wereldkampioen geweest van de 
tennissport. Borgs suksessen (hij won 65 
tornooien) stoelden op de kombinatie van 
techniek en atletisch vermogen. Op zijn ba-
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HET POSTPOST TIJDPERK seline was hij gewoon met stuk te krijgen. Hij 
bespeelde zijn tegenstanders met ongewone 
vastheid, scheen nooit onderhevig aan wis
selende gemoedsstemmingen, beoefende 
de zwijgkunst als een geboren mistikus en 
geleek nog het best op een vlees geworden 
tenniskomputer. Iceberg Borg sloeg een die
pe stempel op de sport die hem „alles" had 
geschonken. Zoveel zelfs dat hij zijn vader
land „fiskaal" ontvluchtte en... in Monaco 
onderdak vond. Toen Borg op nog relatief 
jonge leeftijd zijn „einde" aankondigde heer
ste kortstondig verslagenheid. Kortstondig 
omdat iedereen begreep dat Borg te groot 
was geweest om sportief te moeten aftake
len. Bruisende McEnroe had zich immers 
gemeld en de vermoeide en mentaal uitge
bluste Björn begon snel te zakken op de 
wereldranglijst. Hij was wijs dat hij tijdig 
stopte. Het was begrijpelijk dat hij van het 
leven nog wat anders verhoopte en ver
wachtte. Was. Want acht jaar later gelooft 
Borg blijkbaar in wonderen. Hij droomt van 
een come-back. Hij wil opnieuw naar het 
gravel en het gras. Hij heeft zichzelf wijs 
gemaakt dat alles nog mogelijk is. Hij traint 
opnieuw bezeten onder de leiding van Tia 
Honsai, de 79-jarige vechtsportgoeroe die 
Borg ook in zijn suksesjaren kondltioneel 
begeleidde... Tia Honsai beweert dat zijn 
pupil de lichaamsweefsels bezit van een 
sportman van goed twintig... 

DESTIJDS... 
Waarom loopt Borg schijnbaar onwetend 

naar een reeks vernederende nederlagen? 
Waarom bespaart hij zichzelf de sportieve 
aftakeling niet? 

Het is geen geheim dat hij zijn privee-leven 
na zijn tenniskarrière nooit volledig ,,onder 
kontrole" heeft kunnen houden. Voorlopig 
twee echtscheidingen en zware problemen 
met zijn derde vriendin. In het zakenleven 
zou hij meerdere teleurstellingen hebben 
opgelopen. Hij zou veel geld hebben verlo
ren. Is het daarom dat hij als een wanhopige 
zonder enige realiteitszin naar de tennis-
courts terugkeert? Wie zal en kan het zeg
gen? Maar het is wel pijnlijk. Het tennis is in 
al die jaren grondig veranderd. Borg houdt 
met ontroerende genegenheid vast aan zijn 
houten racket. Het lijkt bijna archaïsch. Het 
spel verloopt alsmaar sneller. Er wordt 
steeds meer kracht en souplesse aange
wend. De prestatiedruk is verstikkend. 

Hoe kan Borg dit overleven ? McEnroe, die 
toch enkele jaren jonger is, kon na een 
kompetitiestop van acht maanden nooit hele
maal terugkeren. Hoe zal Borg acht jaren 
,,stilstand" kunnen verwerken? Medelijden 
kan vertederen natuuMijk maar het schijnt 
ons in de gegeven omstandigheden met 
onmiddellijk de juiste Instelling voor een 
joernalistiek waarnemer. Droefheid over
heerst dan ook bij de bewonderaars van ,,de 
grote Borg van destijds"... 

Flandrien 

In de finale van de Amstel Gold Race 
moest Fondriest de duimen leggen voor 
Maassen. Andermaald versloeg de ploeg 
Raas de ploeg Post. Dat moet Peter, inmid
dels 57 geworden, pijn hebben gedaan. 

Onze bewondering voor Peter Post dateert 
niet van gisteren. Wij hebben hem nog als 
renner gekend. 

Hij was een gevierd en gevreesd pistier. 
Hij stapelde de zesdaagseoverwinningen 
(65) op. 

Maar hij was veelzijdig genoeg om ook 
Parijs-Roubaix en het Nederlandse wegkam
pioenschap te winnen. 

GOUDEN JAREN 
Na zijn rennerskarrière werd hij een geres-

pekteerd ploegleider. Hij schonk de wieler
sport aanzien in de zakenwereld. Hij was een 
gewiekst onderhandelaar die geloofwaardig
heid aan kennis van zaken koppelde. Als 
dusdanig legde hij de basis voor de gouden 
jaren van de Nedertandse wielrennerij. Raas 
en Zoetemelk, Kneteman en Kuijper, Van der 
Poel en Lubberding, Rooks en Van Poppel: 
allemaal zijn ze bij hem in de leer geweest. 
Post introduceerde in de wielrennerij nieuwe 
en vaste waarden: van beroepsernst en 
intelligentie. Zijn wielerploeg, eerst de Ra-
leighs en nadien de Panasonics, stapelde de 
suksessen op. Post gooide altijd de hoogste 
ogen. Tot zijn leertingen (Raas) zelf meester 
werden en hem als ploegleider het vuur aan 

de schenen legden. Zij pasten op hun beurt 
dezelfde principes toe. Post maakt school en 
vandaag is de konkurrentie daardoor natio
naal en internationaal ongewoon zwaar ge
worden. Hij beweegt zich trouwens minder 
en minder op de voorgrond. Hij is een echte 
manager geworden die het veldwerk aan 
anderen (Walter Planckaert en Theo De 
Rooy) overlaat. Hij stuurt de groep vanop 
afstand. 

Post heeft ook met (scherpe) kritiek leren 
leven. Zijn hele handel en wandel wordt 
scherp in de gaten gehouden. Elk van zijn 
woorden wordt gewikt en gewogen. Zijn 
daden worden „ontleed" en als het ook maar 
enigszins kan ontmaskerd. Het zal Post geen 
zorg meer wezen. Zoals hij het zelf onlangs 
in een interview verklaarde: „Erleven dertig 
gezinnen van onze ploeg. Al dat geld heb ik 
zelf bijeengezocht. En dat gaat zo al jaren
lang lang. Ik vind dat goed werken." 

Post mag dan niet langer van het ene 
sukses naar het andere rijden, het kan niet 
worden ontkend dat hij (ongewild?) de weg
bereider was van de internationalisering en 
ver doorgevoerde kommercialisering van de 
wielersport. Wanneer een beetje koereur 
vandaag miljoenen per jaar opstrijkt - en het 
is niet anders - dankt hij dat voor een stuk 
ook aan Peter Post die in het postpost-
tijdperk uit eigen beweging een stap naar 
achter heeft gezet. Een grote, heel grote 
meneer. 

Flandrien 

Peter Post wint hier de sprint van Parijs-Roubaix (1964) voor o.a. de 
toenmalige wereldkampien Benoni Beheydt. (foto NB) 
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ZATERDAG 11 MEI ZONDAG 12 MEI MAANDAG 13 MEI 
T V 1 
09 30 Een computer ook in jouw klas; 11 00 
Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migranten, 
1615 Sterren in mijn kroon, film, 17 48 Nieuws
krant; 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
19 55 Kwislijn 
20 00 Baraka, spelprogramma 
21 35 Ongelooflijk, maar Bardi 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 

20 00 Sport extra: basketbal - volleybal 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, 16 35 Doogie Howser, M.D., kom serie, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, aktieserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juise prijs, spelprogr. 
21 00 Fatal Attraction, film 
23 00 Nieuws 
23 30 Porky's III, film 
01 10 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 13 20 De Vara matinee, koncert, 
14 45 Neighbours, serie, 15 13 Doen In groen, 
natuurspecial, 15 38 Smakelijk eten, Ind kook
kunst, 15 57 De speurder, serie, 16 51 Museum
schatten, 17 00 De kleine wijzer, kwisprogr, 
17 30 Nieuws; 18 16 Vara's Kindermenu; 19 00 
Nieuws; 
19 22 Lingo, woordspel 
19 45 The Flying doctors, serie 
20.34 Oppassen l i l , serie 
21 02 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 58 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 33 Twee voor twaalf, reeks kwisprogramma's 
23 13 De schreeuw van de Leeuw, kom program
ma's 
23 48 E.N.G., serie 
00 36 Museumschatten, kunstserie 
00 48 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie
venrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmse
rie, 18 10 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 35 Pau
ze TV, pngerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25 
Junior survival, uithoudingsproef, 20 00 Nieuws. 
20 25 Navarro, politieserie 
22 00 Karel, praatshow 
22 53 Land m zicht, kultuurschatten 
23 25 De Taaimeesters, over taal 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 1910 
Lotto-trekking, 
19 15 25 jaar huwelijk koninklijk paar, beelddoku-
mentaire, 
20 00 25 jaar huwelijk koninklijk paar, recht
streeks verslag, 
22 00 Nieuws, 
12 15 Studio sport, 
22 50 Hair, film. 

TV 1 

08 55 Samson; 10 00 Chateau Van Hove, 11 00 
De zevende dag, praatkafee, 13 00 Hulzen kij
ken, reeks over bouwen, 13 20 Sunday Proms, 
koncert, 14 30 Schoolslag; 15 15 Kat en hond, 
reeks over huisdieren, 15 40 Lieverdjes in Am
sterdam, jeugdfilm, 16 40 Space 1999, serie, 
17 30 Jules unlimited, magazine nieuwe technolo
gie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 In 't wilde 
weg, natuurmagazine, 18 55 Kom op tegen kan-
ker-joernaal, 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 

20 30 De Weg, serie 
21 30 Het el van Chrlstoffels, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 De zijderoute, dok 
23 40 Coda, plastische kunsten 

TV 2 
1515 Sport-extra: autorennen 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusi-
ness; 14 00 Love boat, serie, 14 45 Clip klub, 
15 00 Hellzapoppm, komedie, 16 35 Murphy 
Brown, serie, 17 00 Dag Koko, dierenmag , 17 50 
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakade-
mie, 19 00 Nieuws. 
19 35 Waagstuk, kwis 
20 00 De Strangorianen, kom serie 
20 30 Walters verjaardagsshow 
22.00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 25 Remington Steele, detektiveserie 
0010 Nieuws 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 35 
The Muppets show, poppenfilmserie, 16 00 La-
mers, praatshow, 17 00 Jonge mensen nu, serie, 
17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 17 55 De ridders 
van het hete hangijzer, serie, 18 20 Crash, jonge-
renprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 Hints, pantominespel 
19 40 Ik heb al een boek, boekenprogramma 
20 25 Brandpunt 
21 00 The simple truth, muzikaal schakelprogram
ma 

Ned. 2 
09 00 Babar de olifant; 09 25 De avonturen van 
Tijn, poppensene, 9 35 Detective, TV-strip, 09 45 
Toren van pizza's, jeugdmagazine, 10 05 Boter, 
kaas en deltawerken, kwis, 10 30 Gelijk overste
ken, kom reeks, 11 00 Reiziger in muziek, 12 00 
TROS voetbal plus, 18 00 The wonder years, 
serie, 18 25 Lokolé, mag , 18 58 Moord-TV, pop
mag , 19 07 In living colour, serie, 19 30 Onrust 1, 
subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Blackadder, kom serie 
20 42 Jongen van de Witt, informatieve reeks 
21 07 Dead man out, film 
22 30 Silex, dramaprodukties 
22 40 Atalantis, kunst- en kultuurmagazine 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Islamitische Omroep Stich
ting; 11 30 Omrop Frysièn Edukatyf; 12 00 Het 
Capitool, diskussieprogr, 12 45 Astma, erger 
dan u denkt, info-filmpje, 18 00 PC privé; 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Kind van de oorlog, portretten 
21 05 Werken aan werk 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babei, 17 30 Het 
Capitool, serie, 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, serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 De man van de ambassadeur, serie 
21 25 Tien voor taai, met R Long 
22 05 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 35 Kunst-zaken 
22 40 Vandaag 
23 00 Incredibile, humor praatshow 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 05 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kijk uit ! 
20 05 Keukenwijs 
20 30 Memphis, kultureel magazine 
21 00 Tofsport, vrijetijdssporten 
21 35 Uitzending door derden 
VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-KIn-
derklub; 17 30 Here's Boomer, serie, 18.00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van For
tuin. 
20 00 Dierenplezier, spelprogr. 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtulgen, motormag 
23 00 Codename Kyril, miniserie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Eindeeksa-
menjoernaal, magazine, 18 01 De stuntels, te
kenfilm ; 18 07 Beroemde verhalen, sene geteken
de verhalen, 18.28 NCRV Sport op 1 , 19 00 
Nieuws. 
19 20 Kunst en vliegwerk, jeugdserie, 
19 51 Ha, die pal, kom serie 
20 22 Ted è téte, gesprekken 
21 06 Hier en nu, aktualiteiten 
22 06 Roseanne, kom serie 
22 18 Cheers, sene 
22 42 Grensgesprek, programmaserie 
23 02 Het verschil, portret 
23 33 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20 
Ontdek je plekje. Maaseik, 15 30 Studio Trappel
zak, kinderprogr , 16 00 Service salon; 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswac6htershow, jeugd
programma, 18 30 Land in zicht; 18 50 Avro 
Sportpanorama, 19 20 Vinger aan de pols, med 
magazine, 20 00 Nieuws. 
20 25 Around the world in 80 days, avonturense-
ne 
21 25 True colors, serie 
21 55 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 40 L.A. Law, advokatenserie 
23 25 Ontdek je plekje. Maaseik 
23 33 Schaken 
Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjournaal; 
18 55 Het klokhuis; 19.10 Teleac; 
20 00 Nieuws. 
20 25 De klas 
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DINSDAG 14 MEI WOENSDAG 15 MEI DONDERDAG 16 MEI 
T V 1 

14 05 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 1810 Draaimolen, kinderprogram
ma, 18 20 De kasteelgeesten, serie, 18 35 Black 
Beauty, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Gelieve aan uw toestel te blijven, praat-
show 
21.35 Ruth Rendell-mysteries, serie 
22.30 Vandaag 
22.50 De vrolijke dokters van St.SwithIn's, serie 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Kom op tegen kanker, l<ursus, 
19 30 Nieuws. 
20 00 De prins van Pennsylvania, film 
21 30 Uitzending door derden 
22 15 Een computer ook in jouw klas 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Here's Boomer, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van for
tuin. 
20 00 Luc, praatshow 
21 00 Twin peaks, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteitenmag 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Eindeeksa-
menjoernaal, 17 57 Vara's kindermenu; 19 00 
Nieuws, 19 22 Lingo, spel met vijfletterwoorden, 
19 48 De baas in huls ? kom serie, 20 17 Laat 
maar zitten, kom serie, 20 48 Tien voor taal, 
spelprogr, 
21 35 In het nieuws, praatprogramma 
22 21 Golden girls, serie 
22 46 Impact, aktuele onderwerpen 
23 30 Natuurmoment 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20 
The time of your life, film, 17 00 Captain Planet, 
serie, 17 30 Nieuws, 17 40 Bouli, serie, 17 45 
Zorro, serie, 18 10 Countdown, pop, 19 00 Sled
ge Hammer, detektiveserie, 19 25 De heilige koe, 
auto-en motorsport, 20 00 Nieuws. 
20 27 Wiseguy, serie 
21 25 Tycoons, portretten 
22 20 Veronica Film & Video 
22 35 Running scared, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 18 00 
Zoektocht naar een nieuwe identiteit, dokumen-
taire, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai; 
18 55 Het klokhuis; 1910 Monopolie, serie, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur: mediarubriek, 
21 04 De wereld van Johfra, dokumentaire 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Klassieke mechanika II, teleac 
23 45 Nieuws 

TV 1 
15 55 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, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 9 Romans van SImenon, serie 
21 35 Look, modemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft die blijft, literair magazine 

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

VTM 

15 30 Dallas, serie, 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, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Rap klap 
20 45 Jake and the Fatman, serie 
21 30 The famous Teddy Z, serie 
22 10 Nieuws 
22 35 HUI Street Blues, serie 
23 30 Benson, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 45 KRO's Te
kenfilmfestival, 1810 Leve de flets, dokumentai
re, 18 30 Neighbours, serie, 19 00 Nieuws. 
19 20 Volmaakte vreemden, serie 
19.50 Praktijk op poten, serie 
20 20 De Verloofden, dramaserie 
21 45 Fantasia Itaiiana, reisdokumentaire 
22 20 Brandpunt 
22.55 De zwakke kant van Nederland, dokumen
taire 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie; 15.18 
De TV-dokter, 15 19 Het erfgoed Guldenberg 
serie, 16 05 Dieren rond de Middellandse zee 
natuurdokumentaire, 16 36 Bereboot, kleuter-
progr, 16 58 Dieren van het Groene Woud, serie 
17 20 Kookpunt, 17 30 Nieuws; 17 40 De teena 
ge hero turtles, serie, 18 02 Popformule; 18 47 
Billy Hotdog, kinderprogr , 19 02 Op hoop van 
zegen, serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Derrick, misdaadserie 
21 35 Tros aktua 
22 10 Celle Galakoncert 
22 42 Fantasie in de ban van de werkelijkheid, 
reeks 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
familie Ramdam, serie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis; 1910 Van 
gewest tot gewest, rag nieuws 
20 05 Studio Sport 
22 15 Nieuws 
22 30 Studio sport joernaal 
22 45 NOS laat 
23 30 Nieuws 

TV 1 
14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, 17 30 Het 
Capitool, serie, 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Prikballon; 
18 25 Carlos & Co, poppenmag , 18 40 De miste-
rieuze steden van goud, serie, 19 03 Buren, 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Een zaak voor twee, serie 
21 05 Bagdad Café, serie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 50 De nieuwsjongens, kom serie 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 05 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 De wereld in kaart, dok 
20 50 Hartkloppingen, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-KInder-
klub; 17 30 Here's Boomer, gezinsserie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van for
tuin. 
20 00 TIen om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 15 VTM-sport 
23 45 Equal justice, serie 
00 30 Nieuws 
Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10 45 TV-fruitmand 13 00 
Nieuws; 15 00 De wereld van de eekhoorns, 
natuurfilm, 15 30 Ceddie, tekenfilmserie, 15 59 
Het kleine huis op de prairie, serie, 16 46 Kinder
krant, jeugdprogramma, 17 30 Nieuws; 17 55 
Tijdsein, 18 30 Stampwerk, kwis, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, serie 
19 45 De Kon-tiki man, dokumentaire 
20 40 Ronduit Filmhuis 
21 30 Tijdsein 
22 05 Zoet en zuur, wetenschappelijke dokumen
taire 
22 35 Kunt u mij de weg naar God vertellen? 
23 00 Celebration 
23 25 Mag ik 's met je praten? 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie, 
17 45 Crazy now, kortfilm, 17 55 Vakantiepraat, 
1810 Top 40; 18 55 Empty nest, serie, 19 25 
Veronica Film en Video, filmmagazine, 20 00 
Nieuws 
20 27 Edisons Populair 1991, gala 
21 50 Nieuwslijn 
22 30 Veronica Film & video 
22 40 Two moon junction, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Por
tret van Onnagata, dok, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaai, 18 55 Het Klokhuis; 19 10 
Lucinda Lambton en de moderne archltektuur, 
dok ; 19 35 Bekijk 't maar, serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Negen romans van SImenon, serie 
22 00 Nieuws 
2215 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Logistiek 
23 45 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 17 MEI 

TV 1 
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie: 
17.53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 T\k tak; 
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 From the dead of the night, film 
22.00 Première, film en video 
22.35 Vandaag 
22.55 Tijd is geld 
23.05 From the dead of the night, tweede deel 

TV2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 De eindeloze reis, natuurdokumentaire 
21.00 Carnaval in Barranquilla, dokumentaire 
21.45 Huizen kijken, info 
21.05 Koncert 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 Here's Boomer, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and 
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van for
tuin. 
20.00 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21.00 Twin Peaks, tweede pilootfilm 
22.50 Nieuws 
23.10 Friday the 13th, serie 
00.00 Nieuws 
Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.52 Weg van de snelweg: Euro
pa, toer. serie; 14.35 Ander nieuws, dok.; 15.06 
Rondom tien; 15.49 Ja natuurlijk extra, dok.; 
16.19 Asterix de Galliër, film; 17.30 Nieuws; 
17.55 Disney klub; 19.00 Nieuws. 
19.20 Weg van de snelweg; Nederland 
19.45 Maak dat de kat wijs, spelprogramma 
20.20 't Torentje, aktualiteiten 
20.36 Murder, she wrote, detektivereeks 
21.26 Roseanne, serie 
21.59 Rondom tien, diskussieprogr. 
22.45 De zijden draad, dok. 
23.09 Nocturne, klassieke muziekprogr. 
23.39 Nieuws 
Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Waar het 
verleden heden wordt, dok. serie; 17.55 Kijk TV, 
pop.-wetensch. mag.; 18.25 Dieren in het wild, 
natuurdokumentaire; 18.54 Hi de Hl, serie; 19.27 
Dear John, kom. serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.29Detv-dokter 
21.30 De leukste thuis, amusement 
22.05 Allo Allo, kom. serie 
22.34 Staten Generaal, serie 
22.47 Top cops, dramaserie 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis; 19.10 Vogels kijken, dok.; 
19.25 Het gezicht van Nederland, Rotterdam; 
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 E la nave va, film 

Na het slippertje volgt een ontnuchtering: Glenn Close en Michael 
Douglas in Fatal Attraction. Zaterdag 11 mei op VTM om 21 u. 

ZATERDAG 11 MEI 

FATAL ATTRACTION 
Tijdens de afwezigheid van zijn vrouw 

en zijn dochtertje maakt de suksesvolle 
advokaat Dan Gallagher een slippertje 
met de uitdagende Alex. Aanvankelijk 
stelt dat slippertje niet veel voor, maar 
Alex wordt steeds veeleisender. Amerik. 
film uit 1987 met Glenn Close, Michael 
Douglas en Anne Archer. (VTM, om 
21u.) 

ZONDAG 12 MEI 

HELLZAPOPPIN 
Amerik. burleske musical uit 1941. De 

jonge, rijke Kitty Rand wordt aanbeden 
door de al even rijke Woody. Maar Kitty 
houdt van Joe, een jonge onbekende 
scenarioschrijver. Tijdens een party in de 
villa van Kitty's ouders komt het tot een 
konfrontatie... (VTM, om 14u55) 

MAANDAG 13 MEI 

IT'S MAGIC 
Tijdens een cruise langs de kusten van 

Zuld-Amerika blijkt dat heel wat passa
gier over verborgen talenten beschikken. 
Het verhaal van deze Amerikaanse musi
cal van Michael Curtiz uit 1948 doet niets 
ter zake. Alle aandacht gaat naar de 
optredens van Doris Day en Jack Carson. 
(BBC-2, om 18U05) 

DINSDAG 14 MEI 

DE PRINS VAN 
PENNSYLVANIA 

Amerik. film uit 1988 met Fred Ward, 
Kaanu Reeves, Bonnie Bedelia, e.a. De 
jonge Rupert Maschetta woont met zijn 

ouders in ee klein stadje in Pennsylvania. 
Hij werk in het IJssalon van de knappe 
Carla en vindt daar de warmte die hij bij 
zijn vader mist. (BRT-TV2, om 20u.) 

WOENSDAG 15 MEI 

DE DOORDRIJVER 
Na 8 jaar opsluiting komt Jacques 

Darney vrij. Hij was ten onrechte beschul
digd van de roofoverval op een juwelen-
handelaar. De politie vermoedt dat Jac
ques hen op het spoor zal brengen van 
de buit. Maar zij zijn niet de enige geïnte
resseerden. Franse film van en met Alain 
Delon uit 1983. (Le battant - RTL, om 
20u10) 

DONDERDAG 16 MEI 

HARTKLOPPINGEN 
De 15-jarige Laurent Is de derde zoon 

van dokter Chevallier. Onder de invloed 
van zijn twee oudere broers en door zijn 
eigen (vooral literaire) ontdekkingen ver
werpt hij de burgerlijke en religieuze 
opvoeding die hem totnogtoe werd opge
drongen. Franse film van Louis Malle uit 
1971 met Lea Massarl, Benoït Ferreux en 
Daniel Gélin. (Le souffle au coeur • 
BRT-TV2, om 20u50) 

VRIJDAG 17 MEI 

E LA NAVE VA 
Drama van Federico Fellini uit 1983, 

met Linda Ftolak, Pina Bausch, e.a. Het 
verhaal speelt op een schip, waar vogels 
van diverse pluimage rondlopen. Gena
deloos observeert Fellini met de kamera 
de snobistische aristokraten en politieke 
vluchtelingen. Alleen de koks, kolen
scheppers en de zieke neushoorn in het 
ruim komen er goed van af. (Ned. 3, om 
23u20) 
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BIOS 

POLITIEAGENT, ADVOKAAT, DOKTER 
Naast heel wat woorden die je in de 

godslasterende richting hoeft te zoeken en 
een enciclopedie aan schunnigheden, heb je 
ook nog fraais als bleekscheet, roetmop, uit 
de bomen geklommen aap. Allemaal uitlatin
gen die je kunt horen in de nieuwste - nou ja, 
de film dateert reeds van 1989 - film van 
Sidney Lumet: Questions and answers. Het 
gaat over de Newyorkse politieman Mike 
Brennan (Nick Nolte). Brennan is de bruut
heid, het geweld zelve. Hij haalt genoeg 
politiebrutaliteit uit zijn broekzak om het hele 
politieapparaat in diskrediet te brengen. 
Moord inbegrepen. 

De door vele jonge agenten bewonderde 
man schiet op een dag in koele bloede een 
onden/vereldfiguur neer. Er wordt een nepon-
derzoek naar hem gelast, maar de nog jonge 
onderzoeksrechter (Timothy Hutton), die net 
agent af is, wil er het fijne van weten, 
hetgeen uiteraard niet naar de zin van zijn 
overste is. Hij gaat echter achter Brennan 
aan, omdat hij nog gelooft in het rechtssis-
teem. Brennan zal steeds meer moeten 
moorden om zijn hachje te redden en dit 
soms op de meest obscene en gruwelijke 
wijze. Dit is een film vol gewelddadigheid, vol 
racisme, vol homograpjes en moorden, kort
om de boodschap - als die er is - tegen het 
racisme, gaat helemaal verloren. Er zijn 
meer vragen dan Lumet antwoorden kan 
geven. Het enige echt knappe aan deze film 
is de fotografie van Andrzej Bartkowiak en 
wat Stephen Danza heeft uitgezocht in zijn 
funktie van lokatiemanager. 

Zelden zagen we New York zo hallucinant 
weergegeven en dit begeleid door de muziek 
van Ruben Blades is uit de kunst. 

ADVOKAAT 
Gene Hackman in de rolverdeling, is zeer 

dikwijls reeds een garantie voor kwaliteit. Ik 
zeg zeer dikwijls, want uiteraard heeft hij 
sinds zijn filmdebuut in 1961 ook vele malen 
de bal misgeslagen. Maar je herinnert je je 
lievelingsakteurs meestal in hun goeie rollen. 
Mary Elizabeth Mastrantionio heeft er nog 
niet zo veel film opzitten en ook dat waren 
niet allemaal meesterwerken. Memorabel 
waren echter Scarface (als het liefje van Al 
Pacino) en The color of money (naast Tom 
Cruise en Paul Newman, die je hebt bekeken 
op TV als je niet naar dat walgelijke Eurovi
siesongfestival hebt gekeken. Wat een mi
nister van Kuituur daar gaat doen is mij een 
vraag!). 

Dit tweetal speelt vader en dochter, beiden 
advokaten, in de nieuwste film van Michel 
Apted (Gorky Park, Coalminer's Daughter, 
Gorilla's in the mist). Vader, Jedediah Tucker 
Ward is een legendarische figuur in het 
midden van de beweging voor gelijke rech
ten, werkt regelmatig voor de groenen en 

Onderzoeksrechter Timothy Hutton en gangster Armand Assante in een scène 
uit Q & A van Sidney Lumet. 

vecht voor iedere underdog die zich bij hem 
aanbiedt - liefst tegen grote firma's of de 
staat. Dochter, Margaret, is een jonge advo-
kate bij een groot advokatenkantoor en op 
weg naar de top. Zij heeft geen skrupules om 
de rijken der wereld uit de moeilijkheden te 
pleiten - als ze maar betalen. 

Dan op een dag komt het tweetal tegen
over elkaar te staan. Dochter verdedigt een 
autofabrikant die aangeklaagd wordt voor 
misdadige nalatigheid, tegen een verminkte 
man die zijn vrouw en dochter verloor in een 
autoongeval. Vader wil bewijzen dat de fabri
kant wist dat zijn auto gevaarlijk was en dat 
hij gewoon aan kostenafweging heeft ge
daan. Zoveel levens kosten minder dan de 
produktielijn veranderen. 

Dit zou een echt goeie film geweest zijn, 
moest er niet te veel naar het verhaaltje over 
de vader-dochter verhouding zijn overge
stapt en meer gekoncentreerd op de advoka-
tenzaak zelf. Nu is er dikwijls te veel goed
koop sentiment, maar daar zijn natuurlijk ook 
liefhebbers voor. In ieder geval spetterende 
vertolkingen, waarin vooral de kleine rol van 
moeder Ward (Joanna Merlin) eruit knalt. 

DOKTER 
Uit Engeland komen er de jongste jaren 

meer films, gewoon omdat daar het vierde 
televisienet een grote nood heeft aan nieu
wigheden, en daarom zelf mee in de produk-
tie is gestapt. Ook Paper Mask van regisseur 
(in dit geval ook producent) Christopher Ma-
rahan is in deze kategorie onder te brengen. 

Morahan maakt reeds de TV-serie The jewel 
in the crown en de film Clockwise (met 
andere TV-ster John Cleese). Paper Mask is 
een zwarte komedie die uitmondt in een 
regelrechte maar niet echt sterke thriller. 
Paper Mask staat voor het papieren masker -
een nep diploma - waarachter Matthew Har-
ris (Paul McGann) zich verschuilt. Hij is 
verpleger in een groot Londens ziekenhuis. 
Hij is bijdehand en leert enorm veel als hij 
dokters begeleidt op hun dagelijkse ronde. 
Op een dag sterft er een nog jonge dokter en 
Matthew vindt bij zijn spullen een uitnodiging 
voor een interview voor een sollicitatie in een 
ziekenhuis in Bristol. Hij besluit te sollicite
ren. Hij krijgt de baan. Nu is het hek van de 
dam. Zijn eerste nachtdienst is een werkelij
ke nachtmerrie. Als kijker voel je je betrok
ken, want kan het jou ook niet ieder moment 
overkomen ? De ervaren verpleegster Chris
tine (Amanda Donohoe) blijkt een grote hulp 
en als ze ook nog op Matthew verliefd wordt 
duurt het lang vooraleer ze onraad gaat 
ruiken. Wanneer een patiënte sterft, neemt 
zij zelfs de schuld op zich, omdat ze op dat 
ogenblik niet ter beschikking was na een 
liefdesruzietje tussen het tweetal. Maar de 
maskarade blijkt langzaam te worden door
prikt. Of niet? 

Als je weet dat de auteur John Collee een 
praktijk als huisdokter in Cambrigde en Bath 
uitbaat, na een tijdje als dokter in Afrika te 
hebben gewerkt, wordt het geheel nog angst
wekkender. Niet direkt een must, maar wel 
boeiend. 

Willem Sneer 

3 3 WIJ — 10 MEI 1991 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 85 

HORIZONTAAL 

2. Dit voedsel zou gebruikt kunnen worden 
om ferme klappen mee uit te delen (9) 

7. Is dat een financiële instelling ten dien
ste van mensen met wie men medelijden 
heeft? (14) 

9. Handel en wandel van de klanten in een 
supermarkt (10) 

11. Je bent een spelbreker als je dit in 't eten 
gooit (4) 

13. Eerlijk, het grootste deel is niet scheef 
(7) 

14. Zij (of hij) dient als trekpleister in de 
publiciteit (9) 

16. Zó vrolijk dat Hollanders er hun kopje 
koffie mee aanduiden (4) 

17. Krachtig (4) 

VERTIKAAL 

1. Grote verdiensten moet iemand voor 
een gemeente gehad hebben om deze 
titel toegekend te krijgen (9) 

3. Maar goed dat zo'n gevlekt dier hier niet 
vrij rondloopt (5) 

4. Het restant van een dood beest, maar 
een levende mens wordt er soms voor 
uitgescholden (5) 

5. Wat de omtrek betreft, gaat hier niets 
boven (5) 

6. Kun je aan de kust waarnemen, maar je 
kunt er ook voor bij de kapper terecht (9) 

7. Ruimten waar het eerst donker moet zijn 
om iets goed te kunnen zien (9) 

8. Een duw met een klein stuk vaatwerk 
zou wel eens een rode kaart kunnen 
opleveren (8) 

10. Deze ring kun je niet uit het water 
opvissen (4) 

12. Werkeijk waar, zeker voor wie getrouwd 
is (4) 

15. Een werelddeel zonder vader is tegen
woordig een populair voorvoegsel (4) 

OPLOSSING OPGAVE 83 
Horizontaal: 3. bits; 4. ufo's; 6. jeuk-
poeder; 7. verleiding; 9. utopie; 12. 
Mechels; 15. bakfiets; 16. talrijk; 17. 
bedelstaf; 18. nudist. 

Vertikaal: 1. stekel; 2. ouderdom; 3. 
biezen pakken; 5. overnachten; 8. t e -
klad; 10. taboe; 11. Elias; 13. spijts; 
14. staak. 

Qeluftkige winnaar van opgave 83 is 
Lene Dubois-Maesen, Kasteelstraat 
41, 3620 Neerharen-Lanaken. 
Een mooie prijs volgt! 
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SATERDAG 
Tindemans: doctor Leonis causa. 

• 

Clouseau hoopt dat Martens en Dewael 
het gauw te boven komen. 

Waarom laat Bush Dan Quayle niet in 
zijn plaats joggen? 

Plots blijkt dat Bush toch een hart 
heeft. 

AHASVERUS 

„Seoel in rep en roer",las Ahasverus, 
Overal waar Eyskens komt... 

Clouseau zorgde voor een 
spektakelbuis 

Zij maakten er een Clouzooitje van. 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

In de keuken van het Antwerps armengast
huis hangt een goedmoedig-ogende foto van 
de laatste kloosterzuster die er kokend tus
sen de Oeiftse tegels en op de rood-plavui-
zen vloer haar roeping waarmaakte. In Ne
derland geboren, belandde ze in 1935 als 
werkzuster tussen de Antwerpse armoemen-
sen. Van bij het grote kookfornuis schiep ze 
een nieuwe wereld voor zovele zieken, voor 
al diegenen die de weg vonden naar dit 

gasthuis. Het werd haar leven om nieuw 
leven te geven. Zomaar én naamloos. 

In dit prachtig gerestaureerde pand - nu 
Elzenveld genoemd - dwaalden op 5 mei 
honderden VU'ers (ook veelal naamloos!) 
kijkend - luisterend - dromend - genietend. 
Hopend op een stuk nieuw leven; op een 
nieuwe Vlaamse beweging. Gelovend in het 
internederlandse, gelovend in de Europese 
kans. Onder de eeuwenoude eiken balken 
liet ANC-moderator Wiltried Vandaele zijn 
gesprekslieden scherp luidop denken. Met 
weinig geld, met een betere harmonisering 
van de Nederlandse krachten in de 3 staten 
kunnen we héél veel. „Kunst is l(racht" 
heette ooit een vooroorlogs Vlaamsnationale 
zang- en volkskunstgroep in het Brusselse. 
Die ouder geworden titel is meer dan ooit 
aktueel. Met de /runs/beleving, krachtig be
wegen in Vlaanderen, naar de wereld toe. 
Laat de Eurokraten vergroeien met ons mooi 
kunstpatrimonium. Zij zullen het mede uit
dragen als de beste ambassadeurs in de vele 
hoeken van Europa. Betrek diegenen, die 
ooit door non-beleid aanlandden in dees' 
industrievlek aan de Noordzee, bij ons kultu-
reel leven. (De Mac Leod's, de Sandor Szou-
di's, de Marten Rüdesheim'en, de Joe En-
glish'en enz... zijn niet weg te denken uit ons 
Vlaams-Nationaal leven omdat zij met ons 

gemeenschapke vergroeid waren en het ver
rijkten met hun inzichten en hun aanvoelen.) 
Dit kunstwerk heiligt de middelen, om Jan 
Greshof's woorden, die de werkbundel van 
die dag sierden, nog eens aan te halen. 
Kunst moetje beleven. Kunst is aangenaam. 
Het is op alle vlakken het tegengewicht voor 
het gladde materiële, het snelle voortijlende 
van deze teeveetijd. ledere afdeling, die ons 
Toekomstplan voor Vlaanderen naar de 308 
gemeenten in Vlaanderen aan-het-doortrek-
ken is, vertale deze dag. 

Beseft men het wel genoeg dat er in ons 
Vlaanderen meer dan 1.000 zangkoren elk 
jaar 24.000 optredens verzorgen? Noten 
worden kunstvol bij elkaar geblazen door 
1.450 muziekkorpsen, goed voor 107.578 
leden. 

Wie de St.-Ceciliaharmonie van Knokke-
Heist in Antwerpen beluisterde tijdens onze 
kultuurdag zal zo'n gebeuren zeker niet 
meer afdoen met het smalende woord: fanfa-
remuziek! Bij meer dan 720 toneelgezel
schappen spelen zowat 21.000 Vlamingen 
toneel enz... enz... Met en door hen trekken 
we de besluiten van dit deeltje Toekomstplan 
voor Vlaanderen door naar elkeen in Vlaan
deren. 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het partijbestuur van de VU-

Vlaamse Vrije Demokraten heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels de volgende mede
delingen verspreid ten behoeve van de pers. 
Tijdens het partijbestuur werd aandacht be
steed aan een aantal dossiers rond wapen
handel en de problemen van de Koerden. 
Tevens wil de VU haar bezorgdheid uitdruk
ken omtrent de evolutie van het mediagebeu
ren in Europese kontekst. 

WAPENHANDEL 
In de nasleep van de Golfkrisis en de 

konflikten in Rwanda werden diverse aanvra
gen voor wapenleveringen door enkele klei
ne Golfstaten en Rwanda ingediend bij de 
regering. De VU meent dat er zich met 
betrekking tot enkele van deze aanvragen 
belangrijke problemen stellen. De VU vraagt 
dat de regering in haar evaluatie van deze 
dossiers rekening houdt met de kriteria die 
opgenomen worden in haar ontwerp van wet 
tot kontrole op de wapenhandel. Zij meent 
dat het onaanvaardbaar is dat ons land 
wapens zou leveren aan landeg die een 
loopje nemen met de vrijheid en de beginse
len van de demokratie. 

Zoals de VU vreesde heeft de Golfkrisis 
opnieuw een golf van wapenbestellingen en 
leveringen op gang gebracht. De VU meent 
dat er op het internationale vlak dringend 

globale maatregelen dienen genomen te 
worden om een rem te zetten op de wapen
handel. Zij betreurt dat de Verenigde Naties 
hier geen intensief werk van maken. De VU 
vraagt dat ons land, gewapend met de eigen 
wapenwetgeving, terzake initiatieven zou ne
men. 

KOERDEN 
De VU betreurt dat de hulpverlening aan 

het Koerdische volk bemoeilijkt wordt door 
de Turkse regering. De VU meent dat dit niet 
strookt met de universele waarden van res-
pekt voor de mensen- en volkerenrechten en 
de solidariteit met noodlijdende volkeren, die 
in de internationale gemeenschap zouden 
moeten gemeengoed zijn. De VU meent dat 

de regering en de Europese gemeenschap 
aan Turkije dienen duidelijk te maken dat 
deze waarden alleszins in de Europese be
schaving hoog worden ingeschat. 

Tenslotte is de VU bezorgd om de evolutie 
in het mediagebeuren zoals deze door de 
Europese regelgeving wordt gestuurd. Deze 
verhindert elke eigen kultuurgerichte aanpak 
van vooral de kleinere kultuurgemeenschap. 
De Vlaamse regering moet deze gedwongen 
europeanisering dan ook krachtig afwijzen, 
desnoods door de Europese regels juridisch 
aan te vechten. De VU vreest bovendien dat 
de Vlaamse minister van Kuituur zich al te 
soepel opstelt. Terzake wil zij binnen de 
regering en de Vlaamse Raad stappen on
dernemen om een eensgezinde Vlaamse 
houding ten opzichte van de gerechtmatigde 
eisen van kleinere kultuurgemeenschappen 
in Europa aan te nemen. 

ADVERTENTIE 

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
• Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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OP FORMULE 1-SNELHEID VIJFTIENDE 
PEENETOCHT 

Het doorzettingsvermogen van onze Top-
wervers werpt vruchten af want m tal van 
afdelingen worden initiatieven genomen om 
deel te nemen aan de abonnementenslag. 

Eén van deze is „de WIJ-zIging" die in St.-
Amands a/d Scfielde werd bedacht. WIj wen
sen de initiatiefnemers alle sukses toe! 

Ondertussen zetten de Westvlaamse boli
des Allewaert-Vandewalle hun tocht verder, 
leest u er de cijfers maar op na. Het lijkt wel 
een Formule 1! Maar ook In de middenmoot 
zit er beweging en de lijst van achteraan 
werd met dne nieuwe namen uitgebreid. Nu 
doorzetten, naar de eindstreep in de maand 
juni! 

LIJST TOPWERVERS 
1. Patrick Allewaert, (Roeselare) 48 
2. Enk Vandewalle, (Izegem) 30 
3. Ward Herbosch, (Wommelgem) . . 17 
4. Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) . 13 
5. Anny Lenaerts, (Schepdaal) 11 
6. Klaartje Allaert-De Vuyst, 

(Schepdaal) 10 
7. Ingnd Roets, (St -f\/lartens-Latem) . 9 
8 Walter Storms, (Lovendegem) . . . 6 

Marie-Louise Thiebaut, (Berg) . . . 6 
Greet Claes, (Liedekerke) 6 

11 Maurice Passchijn, (Meise) 5 
12 Eddy Vandermeulen, (Gerdmgen) . 4 

Veerie Wijffels, (Zemst) 4 
Liske Vanhorenbeeck, 
(Hofstade, Zemst) 4 
Lode Van Dessel, (Nijlen) 4 

16 Betty Buys, (Beringen) 3 
Harry Van Herf, (Zutendaal) 3 
Georges Raes, (Ledegem) 3 Op 27 april vond de vijftiende Zwijgende Voet-
Romain De Grave, (St.-Glllis-Waas) 3 tocht door het slagveld van de Peene plaats, dit jaar 

20 Lieve Van Damme, (Diksmuide) . . . 2 liepenzo'nl20deelneniersdetochtmee Metdeze 
ln<5«i I amnaprt fTiem 2 voettocht wordt de slag van 11 april 1677 herdacht 
WiNv K u Z r s merent) 2 «aarbij Filips van Orleans, broer van Lodewjjk XIV, 
«^1 D '11 f ' /i M^r^lL i de overwinning behaalde op Willem III van Oranje-
Willy Putzeijs, (Lummen) . • • • • • • 2 Nassau Op 10 augustus 1678 werd hierop de 
Rob Geeraerts, (Vorst-Kempen) . . . 2 vrede van Nijmegen gesloten waardoor het huidige 
Ivo Coninx, (Genk) 2 Prans-Vlaanderen aan Frankrijk verviel 
Georgette De Kegel, (Ninove) 2 
Clem De Ranter, (Hoboken) 2 Naarjaarlijkse gewoonte kwamen de deelnemers 
Miei Uytenhoven, (Buizingen) 2 ook nu weer uit alle hoeken van Frans-Vlaanderen 
Wllfried De Metsenaere, (Duinkerke, Rijsel, Hazebroek, enz) en Vlaanderen 
(Denderleeuw) 2 (Brugge, Antwerpen, Poperinge, Brussel, enz) Ook 
Jan Strvcnkx (Zele) 2 m Noord-Nederland blijft de belangstelling groeien, 
rsiiiHn Rnnno' )r!on« 2 ditmaal zelfs enkele Rotterdammers, venwonderd 
^)^ln D o ? r i k ; h ! r L n \ 9 over dit stukje van de Nederlanden m Frankrijk. 
Koen Pauh, (Antwerpen) 2 ^^^ Bretoense afvaardiging stapte op achter de 

Totaal Wervers 241 Bretoense vlag en enkele Parijzenaars van Frans-
Totaal Algemeen Sekretariaat . . . . 221 vlaamse oorsprong, leeuwevlagop kop, sloten zich 

aan bij het gezelschap Ook de VFP (Vlaamse 
Algemeen Totaal 462 Federale Partij in Frankrijk) stapte op achter haar 

leeuwevlag 

Aan de Peene-obelisk, bij de Lynckebeek werden 
enkele korte toespraken gehouden o m. door Raf 
Seys (stichter-erevoorzitter van het Komitee van de 
Peene en promotor van de Zwijgende Voettochten) 
Het was ook hij die het slagveld van 1677 uitstippel
de aan de hand van kaarten en dokumenten uit het 
Militair Archief van Parijs 

Voor en na de voettocht werden uitnodigingen 
verspreid o m tot de Vlaamse betoging in Duinker
ke (1 mei 1991) en de Zannekintocht van Lamper-
nisse naar Kassei op 31 augustus Frans-Vlaande
ren leeft' 

Mija Proost 

JORIS IS NIET MEER 
Ons huis aan het Brusselse Barnkadenplein 

IS geen politiek sekretariaat zoals een ander, 
geen bureau waar enkel maar teksten en 
dossiers worden ,,geproduceerd" Ons huis 
heeft een hartslag, een lach en een traan 

Georges Vankeerbergen maakte een stuk 
van die charme Jons noemden wij hem, op z'n 
Vlaams Zijn Brusselse vrienden noemden hem 
Sjorsken In „den basfond" had z'n wieg 
gestaan, u weet wel de benedenstad waar ooit 
haast huis aan huis, kranten gedrukt werden, 
waar de oude rosse buurt van Brussel was en 
waar elk jaar nog de „meyboom" geplant 
wordt Ik denk dat hij er Kwik en Flupke nog 
gekend heeft Maar het is ook de buurt van de 
ene kaalslag na de andere, dat deed hem 
geweldig pijn en hij kon maar met begrijpen dat 
zo'n gezellige, levendige buurt onder de hamer 
moest verdwijnen 

Joris was er al voordat de Volksunie zijn 
intrek nam op nummer 12 Hij dreef er met zijn 
vriendelijke „madam" een kleine winkel, vlak
bij, en werd meteen onze Brusselse ,,fournis-
seur" van allerlei kleine eetwaren en af en toe 
eens een fles Zo groeide er een band tussen 

deze gewone, maar vnendelijke Brusselaar en 
„het Barnkadenplein" Een band die altijd 
gebleven is, ook toen hij op pensioen ging 

Ik heb het van horen zeggen en van de 
verhalen die hij zelf al eens vertelde Joris 
heeft een gevuld leven gehad Hij is nog 
„kamioneur" geweest, reed naar Frankrijk en 
verder Hij kende Panjs, en Brussel, en veel 
daartussenin Het was zijn wereld Er fonkelde 
iets in zijn ogen als hij terugdacht aan de 
cafeetjes rond de Montparnasse Een kroni-
sche astma heeft hem echter in Brussel gehou
den Ook hier maakte hij het beste van het 
leven, als kleine épicier 

Na zijn pensioen bleef Jons bij ons, omdat 
Vic Anciaux, die toen voorzitter was, het zo 
wilde, omdat ons huis een Brussels ketje nodig 
heeft 

Voor de fax bestond droeg hij de persmede
delingen, die Toon in mekaar bokste, naar de 
redakties van de kranten Zonder Joris waren al 
onze mooie woorden voor mets geweest 

HIJ was geen flamingant, maar een Vlaming, 
een kind van ons volk in Brussel Hij kende 
Rodenbach van op de bierviltjes Hij sprak 

vloeiend drie talen Brussels, schoon Vlaams 
en schoon Frans, en ook een beetje Engels Hij 
vloekte al eens op de vreemdelingen, maar wist 
ook dat het met allemaal hun schuld is en dat 
ze naar hier gelokt werden om het vuile werk te 
doen 

HIJ leefde mee met de partij, stond op onze 
lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, hij 
treurde als het al eens minder goed ging en 
was gelukkig na een goed verkiezingsrezultaat 
Joris had een groot hart voor ons, en die 
simpatie was wederzijds Hij voelde zich thuis 
bij ons Voor ons was hij welkom We zullen 
hem missen, aan de hoek van de tafel in de 
keuken De lach van het Barnkadenplein is er 
iets minder schalks op geworden Maar Joris 
zal in onze herinnering Wijven samen met deze 
van die andere,,kleine mensen" die in de loop 
van de jaren op het Algemeen Sekretariaat 
mee de handen uit de mouwen hebben gesto
ken, mee aan tafel zaten 

Er zal bij ons aan tafel altijd plaats zijn voor 
een Joris' 

Stefan Ector 
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NIEUW BORSBEEKS PROVINCIEFW\DSLID 

MEI 

12 KAMENHOUT: Gezinsfietstocht Kampenhout-
Tildonk en terug. Om 16u. aan het Sas, rechts 
onder de brug, aan 't Zaaltje van het Kanaaltje. 
Rond 18u. aankomst en gezellig samenzijn. Org. 
Kulturele Kring Kampenhout. 
13 BRUSSEL: Konferentiegesprek met vooraan
staanden in de volksnationalistische strijd in Euro
pa. Om 20u. in de Lakensestraat 120. Inlichtingen: 
Dosfelinstituut. 
27 BRUSSEL: Konferentiegesprek met vooraan
staanden in de volksnationalistische strijd in Euro
pa. Om 20u. in de Lakensestraat 120. Inlichtingen: 
Dosfelinstituut. 
30 TIENEN: Minister Sauwens over „Vlaanderen 
fiktie of realiteit?"? Om 20u30 in zaal Paribas, 
Wolmarkt. Org.: VUJO-Tienen. 

JUNI 

1 BRUSSEL: Rondleiding in Paleis der Natie van 
10 tot 12u30. Verzameling Leuvenseweg 13. Lei
ding senator Walter Luyten. Aansluitend middag
maal ter plaatse mogelijk mits storting van 550 fr. 
op rek. 406-9000581-58 voor 20 mei. 

Tijdens de jongste provincieraadszitting legde de 
Borsbeekse VU eerste schepen Jef Denil de eed af 
als provincieraadslid. Het is al meer dan 50 jaar 
geleden dat Borsbeek nog een vertegenwoordiger 
heeft gehad in deze vergadering. 

Als oud-scout heeft hij zijn verantwoordelijkhe
den nooit uit de weg gegaan en hij heeft zich van in 
den beginne bewust geëngageerd bij de VU. 

De thans 52-jarige Jef Denil is in het arrondisse
ment Antwerpen zeker geen onbekende. Gestart 
als basismilitant en bestuurslid heeft hij achtereen
volgens de diverse geledingen doorzwommen op 
gemeentelijk en arrondissementeel vlak. Hij was lid 
van de 0 0 0 (thans OCMW), is lid van de gemeen
teraad (reeds 21 jaar) en oefent thans het mandaat 
uit van eerste schepen. Zijn bevoegdheden betref
fen Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw. Op arrondissementeel vlak maakte Jef 
Denil twee decennia's lang deel uit van de arrondis-
sementsraad. Nationaal was hij enkele jaren lid van 
de partijraad. 

Het Borsbeeks VU-bestuur wil langs deze weg 
Jef Denil sukses wensen bij deze nieuwe uitdaging. 

RUIMTE EN VERKEER IN LEUVENSE REGIO 
Kamerlid Luk Vanhorenbeek heeft een plan op

gesteld om de ontwikkelingen op het vlak van 
verkeer en ruimtelijke ordening in de regio Leuven 
op een milieuvriendelijke, verkeersveilige en men
selijke wijze te laten verlopen. Van Horenbeek is 
met dergelijke studies niet aan zijn proefstuk toe. 
Eerder al publiceerde Vanhorenbeek over de Tien-
sesteenweg en de spoonweggeul. De recentste 
studie kan beschouwd worden als een verdere 
vervollediging van een ruimtelijke ordenings- en 
verkeersplan voor heel het stadsgewest Leuven, 
met 9 gemeenten (34 dorpen) en ruim 170.000 
inwoners waarvan 84.000 Leuvenaars. 

De regio wordt doorkruist door een oost-west
verkeersas en een noord-zuid-verkeersas. De eer
ste (Tiensesteenweg, Diestsesteenweg en Brussel
sesteenweg) is zo goed als volledig verzadigd. De 
noord-zuid-as loopt via Bierbeek naar Mechelen en 
Antwerpen. Ook hier bestaan verkeersproblemen. 
Deze as biedt echter mogelijkheden op verkeers-
vlak (oostelijke omleiding Leuven) en op het vlak 
van de ruimtelijke ordening om een inventief beleid 
te voeren. Op deze as situeren zich immers de 
Vaartkom en de Spoorweggeul, twee geaksiden-
teerde ruimten die momenteel een troosteloze 
aanblik bieden, maar tot de meest toekomstgerich
te ontwikkelingspool van Leuven kunnen uitgroei
en. 

Niet alleen de twee assen zorgen in de regio voor 
problemen en mogelijkheden in de toekomst. Van
horenbeek noemde de kampus van Heverlee, Gast
huisberg, het Redingenhof en de kazerne van 
Heverlee. Hij waarschuwt echter tegen een mogelij
ke ingebruikname van het Termunckveld als indus
triële of KMO-zone. Deze groene ruimte moet voor 
Van Horenbeek bewaard blijven, er zijn immers 
alternatieven. 

SST 

Zo moet de Spoonveggeul volgens Vanhoren
beek toch aangepast worden aan de doortocht van 
de SST. Dit vormt voor het Leuvense kamerlid een 
prima gelegenheid om de omgeving te herwaarde
ren en de druk op de schaarse open ruimte in 
Leuven te verminderen. Samen met de Philipster-
reinen en de Vaartkom vormt de spoorwegzone een 
alternatief voor de toekomstige ontwikkeling van 
Leuven. De herwaardering van deze geaksiden-
teerde zones zou twee vliegen in één klap slaan: de 
dezolate zones die Leuven ontsieren, worden ver
bouwd tot levendige woon- en werkruimten, en de 
projekten nemen de druk van de woning- en kan
toorketel zonder dat er groene ruimten opgeofferd 
worden. 

Deze ontwikkeling zal echter verkeersproblemen 
met zich meebrengen. Om die op te vangen stelt 
Vanhorenbeek voor om de Oostelijke Omleiding 
Leuven aan te leggen. Daardoor wordt Grauwmeer 
met de A2 verbonden en wordt de ring gesloten. 
Deze verbindingsweg kan aangelegd worden in 
samenhang met de doortocht van de SST. De 
voordelen van deze verbindingsweg zijn evident: 
de Tiensesteenweg wordt gedeeltelijk ontlast, het 
doorgaand verkeer blijft uit de stad en er zouden 
bijna geen woonzones geraakt worden. 

(pdj) 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

MARKTMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

St.-Jacobsnootje en zalm 
gemarineerd met dille 

Levendvers kreeftje gepacfumeerd 
met lichte kerrie uit Madras 

Lamszadel met salie 

Nagerecht 

RESTAURANT 

HASSELTBERq 

Er is steeds 
een lunchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 
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SINT-AMANDS A/D 
SCHELDE: 
WIJ-INITIATIEF 

Het afdelingsbestuur van St.-Amands a/d Schel
de ontwierp een strategie om WIJ een aantal 
abonnementen te bezorgen. 

Schrijft ons gemeenteraadslid Frans De Leeuw: 
„Nu het toeristisch seizoen voor de deur staat 
hebben wij een openbare aktie bedacht. Daartoe 
hebben wij echter enorm veel oude nummers van 
WIJ nodig. 

Onze vraag aan alle afdelingsbesturen in Vlaan-
dren luidt: Gooi uw oude nummers van WIJ niet 
weg, breng ze ergens samen (motiveer alle leden 
en zeker het bestuur om „milieubewust een kwali-
teitsprodukt te recycleren") en kontakteer onze 
verantwoordelijke: Amaat De Decker, L. Van der 
Looystraat 51, 2890 St.-Amands (052/33.41.53). 

Op een door u meegedeelde plaats en tijdstip zal 
hij jullie felgewaardeerde bijdrage aan onze werf-
kampanje komen ophalen. 

Wie weet ontstaat uit deze werking geen aktie die 
alle VU-afdelingen in Vlaanderen met elkaar ver
bindt, een soort WIJ-ziging dus! Alvast bedankt 
voor de medewerking en tot wederdienst bereid." 

Bedankt voor dit prachtige initiatief dat navolging 
vergt. Op de steun van de redaktie kan de Schelde-
gemeente alvast rekenen! 

OOST-VLAANDEREN 

ANTWERPEN 
MEI 
11 EDEGEM: Laatste kaartavond van het seizoen. 
Om 20u. in „Drie Eiken" met speciale prijzen. 
Inschrijven op voorhand in het lokaal. 

12 DEURNE: Reis naar Garmisch-Partenkirchen 
tot 19 mei. Org. WVG-Deume - tel. 03/236.86.26. 
15 ANTWERPEN: Stadsrondleiding en havenrond-
vaart. Org. VWG-Genk - tel. 011/35.88.79. 
15 BERCHEM: De heer Maes spreekt over „Luther 
en de Hervorming". Luther's ideeën en daden 
hebben een beweging op gang gebracht met enor
me gevolgen voor volk en geloof. Om 20u. in het 
Kultureel Centrum Berchem. Org.: FVV-afdeling 
Berchem. Leden gratis - niet-leden 100 fr en 60 + 
50fr. 
15 EDEGEIM: De vrouw in de Islam met Huguette 
De Bleecker. Om 20u. in „Drie Eiken". Org. f=^V. 
16 BRASSCHAAT: Voordracht over „Het geheime 
netwerk van de Belgische wapenhandel" met ka
merlid Nelly Maes. Om 20u30 in het Kultureel 
Centrum Hemelhoeve (polyvalente ruimte 1) Ge
meentepark Brasschaat-centrum. Toegang: 50 fr. 
Org.: VU-Brasschaat. 
19 KEERBERGEN: Diavoordracht door historikus 
Walter Luyten over Baskenland. Aanvang 15u. 
Plaats Vossekost, WKSM-St-Michiel. Inlichtingen: 
03/482.11.93. 
21 EDEGEM: In „Drie Eiken" van 20u30tot 21u30 
Vlamat. 
25 EDEGEM: Bezoek aan St.-Andrieskerk en Dag
bladmuseum. Inlichtingen: Lokaal 3 Eiken. Org.: 
Kulturele Kring. 

26 BERLAAR: Davidsfondsafdeling gaat een dag
tocht organiseren o.l.v. senator Walter Luyten, een 
busuitstap „In het spoor van Egmont". Program
ma: Zottegem, Zwalmstreek en Oudenaarde (ste
delijk museum Huis de Lalaing en centrum). Inl.: 
Mevr. Verbeylen, Itegembaan 132, tel. 482.32.69. 

JUNI 
2 MEERHOUT: Rommelmarkt in onthaalcentrum 
Meerthout. Inr.: Rodenbachfonds. 
21 GEEL: Barbecue om 16u. in de Groenstraat 
Terrein FC De Leunen. Org.: VU-afdeling Geel. 

21 WESTERLO: Hans De Belder spreekt in het 
Hoveniershuis, Hoveniersstraat te Westerlo. 

29 MEERHOUT: Barbeceu in FC De Koekoek. 
Org.: VU-afdeling Meerhout. 

WE GEDENKEN 
de heer Omer De Munck, echtgenoot van ons lid 

mevr. De Munck-Wils, overleden op 5 april 1991. 

Mevrouw Marthe Gys echtg. Ludo Dox, lid van 
FVV-Berchem, overleden op 8 april 1991. 

We bieden beide families ons diep medeleven 
aan. 

Het bestuur. 

MEI 
11 BELZELE: Bezoek kanttentoonstelling in Parijs. 
Busreis en gids kost u 710 fr. Inl.: Jenny Suttels-
Roets (tel. 53.06.28). Org. FVV-Belzele. 
12 HEUSDEN: Wandelzoektocht (8 km). Starten 
tussen 13u30 en 14u30, aan de Parochiezaal, 
Kerkplein. Deelnemingsprijs: 100 fr. (leden VU en 
VUJO: 75 fr.). Elke deelnemer ontvangt een prijs. 
Inlichtingen: Wim Raman 091/29.16.42. Org.: 
VUJO Destelbergen-Heusden. 
18 HAMME; Lokaal 't Leeuwke, Mandemakerstraat 
47. Edukatief voorprogramma op de eendaagse 
studiereis (25.5) van VU-afdeling met dia-voor
dracht over de Duitse gemeenschap in België. 
Aanvang: 20u. Gastspreker: Walter Luyten. 
18 ST.-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangif
te. Gratis en diskreet advies. Bij Robert Hoelbrandt, 
Wijnstraat 44 te Sint-Pauwels (tel. 776.89.30). 
20 BELZELE: Gezinsuitstap naar het domein Plan-
ckendael te Mechelen. Inschrijven kan tot 15 mei bij 
Jenny Suttels-Roets (tel. 53.06.28). Org. FW-Bel-
zele. 
21 ERTVELDE: Fietszoektocht. Org. VWG-ErWel-
de (tel. 091/44.59.23). 
21 WONDELGEM: Vader- en moederviering. Org. 
WVG-Wondelgem (tel. 091.26.18.96). 
24 HERZELE-ZUID: Kaas- en maatjesavond met 
Zakdoek, Vic Anciaux, André Geens en Jan Cau-
dron. Vanaf 20u. in zaal De Bataaf te Herzele. 
Kaarten: tel. 054/50.19.27. 
25 HAMME: 't Leeuwke, Mandemakersstraat 47 
om 7u. Daguitstap o.l.v. Walter Luyten naar ,,de 
Duitse gemeenschap in deze staat" met bezoek 
aan Eupen en Malmedy. Inl. en inschr. (420frvolw. 
en 220 fr, -12j.) via Paul Van Vossole, Achtertof 33 
(tel. 47.05.34). Betaalwijze: storting op GK 063-
0224125-90 voor 15 mei. 
25 ST.-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangif
te. Gratis en diskreet advies. Bij Remain De Grave, 
Eeckbergstraat 20, St. Gillis (tel. 770.70.62). 

HOTEL - RESTAURANT 

dino 

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. 

AA Tekstieldrukkerii 
Levering van vlaggen, 

bannieren, masten 
en toelielioren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

BRAMO B.v.b.a. 
De beste keus in l<eul<ens en badkamers. 

Zoekt zelfstandige medewerkers 
voor montage van keukens. 
Llndenstraat 308, 2070 Zwijndrecht 
Afrit 16 op E17. 
Tel. 03/252.82.32 Fax.: 03/252.98.30 
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UIT DE REGIO 

WEEK VAN HET MILIEU TE DEERLIJK WEST-VLAANDEREN 
MEI 

10 ROESELARE: VUNAJO vzw organiseert een 
bezoek aan het „Reuzehuis" te Gent. Alle geïnte
resseerden zijn van harte welkom. Afspraak om 15 
uur aan de ingang van het Reuzehuis, Volderstraat 
9 te Gent. Inkom: 50fr. Leden BGJG: gratis. 
10 IZEGEM: Derde Kaarting. Vanaf 20u. Org.: 
Kaartersklub Vlaams Huis. 
10 IZEGEM: Edukatieve reis naar Keulen en de 
Rijn (Keulen, Bonn, Trier, boottocht. Van •: O tot 12 
mei. Org. VSVK (Vlaamse Studie- en '.brmings-
kring. 
12 IZEGEM: Derde Kaarting. Vanaf lOu. Org.: 
Kaartersklub Vlaams Huis. 
17 ROESELARE: Tentoonstelling Balinese kunst 
(tot 27 mei) in het Museum Blomme. Geopend op 
werkdagen van 16 tot 19u., tijdens het weekeinde 
van 14 tot 20u. Toegang gratis. Org.: Rodenbach-
kring Roeselare. 
22 BRUGGE: Diavoorstelling „Herl'l Any" (een 
tocht door Slowakije). Org. WVG-St.-Michiels - Tel. 
050/35.54.30. 
27 IZEGEM: Voordracht „Tijd om te leven" door L. 
Vaneessen. Om 15u in bovenzaal Oud Stadhuis. 
Org.: VWG-lzegem. 

LIMBURG^ 
MEI 

13 HEUSDEN-ZOLDER: Studiebezoek aan Ge
meentelijke Openbare Biblioteek. Org. VVVG-Be-
ringen/Heusden-Zolder/Lummen - tel. 
011/42.59.95. 
21 HEUSDEN-ZOLDER: Studiebezoek aan 
OCMW-Heusden-Zolder. Org. VWG-Beringen-
/Heusden-Zolder/Lummen - tel. 011/42.59.95. 

ARRONDISSEMENT 
HASSELT WIL 
20 TON KLEDIJ 
OPHALEN 

Hasselt. - Het arrondissementeel bestuur van 
Hasselt heeft op initiatief van senator Laurens 
Appeltans en met ondersteuning van het hoofdbe
stuur vorige zaterdag de start gegeven aan een 
groots opgezette hulpaktie aan de Koerden. 

Warme winterkleding en andere hulpgroepen, 
eventueel niet bederfbare eetwaren, kan men gaan 
afgeven. Indien het onmogelijk is om de goederen 
zelf te brengen kan men ook telefonisch verwittigen 
om ze laten af te halen. Hiervoor kan men terecht 
in: 
- Beringen - Stedelijke feestzaal, Pastorijstraat, 
Koersel op 4 mei tussen 9 en 16u., verantwoordelij
ke Betty Buys en Jo Melotte 
- Hasselt - Heraut, Kon. Astridlaan 26, iedere 
namiddag - 011/22.15.03, verantwoordelijke: Lau
rens Appeltans. 
- Herk-de-Stad: Grote Hoolstraat 102. iedere na
middag-013/55.21.27, verantwoordelijke- Laurens 
Appeltans. 
- Sint-Truiden: Kollege, Stenaertberg aan de groe
ne poort op 4 mei tussen 9 en 16u., verantwoordelij
ke. Johan Vandenbrande. 
- Zutendaal: bij Harry Vanherf, Linkestraat 2b 
van 13 tot 16u. -011/61.10.08. 

Als een soort "pilootprojekt" richt het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel van 13 tot 17 mei in 
Deerlijk een milieuweek in. 

Verschillende aktiviteiten werden gepland. 

Afdelingen en/of arrondissementen die ook een 
dergelijke milieuweek willen inrichten, nemen kon-
takt met Dirk Demeurie op het VCLD. Tel. 
091/25.75.27 

PROGRAMMA 
Tentoonstelling Stichting Leefmilieu en diverse 

andere milieuverenigingen dagelijks toegankelijk 
van 17 tot 21 u. 

Maandag 13 mei 20 u. 
Plechtige Opening Milieuweek voor alle geïnteres
seerden. 

Dinsdag 14 mei 20 u. 

VU-HAM BLOKKEERT 
KRUISPUNT 
GENENDIJK 

Eindelijk heeft de bevolking van Ham begrepen 
dat het zo niet langer kan. Reeds jaren zorgt de 
politieke onwil van het gemeentebestuur van Ham 
ervoor dat de dringende aanpassingswerken aan 
de Staatsbaan door het centrum van Genendijk niet 
uitgevoerd kunnen worden. Het blauw-rode sche-
penkollege is blijkbaar niet bij machte haar bevoeg
de ministers aan te zetten tot het spoedig realiseren 
van de aanleg van riolering langs een hoofdweg. 
Toch wil dit schepenkollege dat onze minister 
Sauwens fietspaden aanlegt op die plaats waar 
nadien de riolering dient gelegd te worden. Hier 
bouwt men blijkbaar eerst het huis voor men de 
fundering giet. 

Na zes jaar aktievoeren door de Volksunie
afdeling Ham protesteerde ook KWB op zondag 5 
mei tegen deze wantoestanden. Dit ter gelegenheid 
van de nationale dag van de fiets. Om hun protest 
kracht bij te zetten werd deze belangrijke verbin
dingsweg geblokkeerd. De Volksunie-afdeling Ham 
steunde de aktie en wees de aanwezigen op de 
pragende problematiek. 

De VU nodigde allen ook uit om aanwezig te zijn 
op de hoorzitting die minister Sauwens organiseert 
op 29 mei om 20u30 in de Thierbrau te Beringen 
voor de gemeenten Ham, Tessenderio en Berin
gen. Op deze hoorzitting zal men de minister zelf 
de vraag kunnen stellen over wanneer en hoe het 
fietspad te Genendijk er zal komen. 

ADVERTENTIE 

WIJ stellen U voor in exclusiviteit 

Restaurateur Traiteur Banketaannemer 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:(M1/611110 

Groepen infornneer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

*Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 

Demonstratie (met video) over thuiskomposteren 
door ir. Robinet. Uitleg over milieubox. 
Woensdag 15 mei 20 u. 
Demonstratie Greenpeace (met dia's). Speciale 
stand Wereldwinkel. 

Donderdag 16 mei 20 u. 
Panelgesprek m.m.v. OVAM, BBL, Natuurreserva
ten, schepen van Leefmilieu en voorzitter Milieu-
raad. Moderator: Frans Destoop (BRT). 

DAG VOOR DEERLIJKSE JEUGD 
Van 9 tot 16 u. mogelijkheid voor de scholen tot 
bezichtigen tentoonstelling en diverse standen. 
Speciale prijskamp Stichting Leefmilieu. 
Vrijdag 17 mei tussen 17 en 21 u. 
Gratis wateranalyses. 

Inl.: Dirk Demeurie tel. 70.17.92 of I. Nottebaert tel. 
71.40.41 

KORTRIJK NAAR 
VOEREN 

Op zaterdag 25 mei gaat de busreis naar het 
mooie Voeren van start om 7u45. Gans de dag is er 
begeleiding van een gids die ons brengt naar het 
Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren en visvijvers 
en forellenkwekerij, naar het Amerikaans kerkhof 
en het streekmuseum ,,De Swaen". Naast een 
rondrit door de Voerdorpen is er ook een wandeling 
(fakultatief) gepland. 

Bus, middagmaal, gids en onkosten is 950 fr. 
Voor inschrijvingen kan men terecht bij de voorzit
ster Hilda Douchy: 056/21.04.04. Uiterste datum 
van inschrijving: 17 mei voor zover er nog plaatsen 
vrij zijn. 

IN MEMORIAM 
OOR BOUGHET 

Op 12 april j . l . overleed in Opglabbeek de heer 
Oor Bouchet in de leeftijd van 52 jaar. Cor was 
provincieraadslid van de Volksuie begin van de 
jaren zeventig en nog steeds bestuurslid van de 
afdeling. Verschillende jaren was hij schepen van 
Opglabbeek. 

Zijn Vlaamsnationalisme uitte hij de laatste jaren 
niet meer in een aktieve poitieke funktie. Maar als 
voorzitter van de Sportraad en van de turnklub 
Turn-op was hij nog steeds zeer aktief in het 
verenigingsleven van Opglabbeek. Ook was hij 
ondervoorzitter van Streekontwikkeling Midden-
Limburg. Een taak die hij ter harte nam omdat de 
sociaal-ekonomische problematiek van Limburg 
hem steeds bekommerde. De waardering voor Cor 
kwam op een bijzondere wijze tot uiting door de 
massale aanwezigheid tijdens de begrafenisdienst 
en de avonddienst. Ook algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels kwam zijn deelneming betuigen. 

Echtgenote en kinderen van Cor verliezen een 
goede man en een prachtige vader. Dat zij troost 
vinden in de woorden op zijn nagedachtenispren-
tje: 
Weggaan kun je beschrijven 
als een soort blijven 
Niemand wacht 
want je bent er nog 
Niemand neemt afscheid 
want je gaat niet weg. 
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VLAANDEREN-KOERDISTAN: 
DE HULP GAAT DOOR 

Burgemeester F. Vesek van het Koerdisch 
grensstadje Cizne zond ons een indringende 
brief met de woorden „Indien er geen hulp 
komt vergaat onze gemeenschap..." Veel 
uitleg is er dus niet meer nodig, toch nog 
enkele berichten heet van de naald. 

6,000 KM 
Het Koerdisch Instituut samen met SOS-

Ziekenhuizen - Doe mee! (een Europese vzw 
die medisch en andere tweedehandsmateri-
aal over heel de wereld verzendt) en het 
Vlaams Internationaal Centrum werken ver
der aan hun tijdelijk hulpverleningsnetwerk 
voor Koerdistan. 

Zij zenden vooral: dekens, winterkledij, 
schoeisel, enz... naar die ontwrichte dorpen 
in (Turks) Koerdistan, die met vluchtelingen 
uit (Iraaks) Koerdistan overspoeld werden. 

Wereldmissiehulp perst gratis de ingeza
melde goederen. Onder begeleiding van 
Koerdische voerders wordt dan de 6.000 km-
lange reis aangevat. De minister van Ontwik
kelingssamenwerking André Geens ver
goedt via de door de regering goedgekeurde 
noodhulp een deel van de reiskosten. 

OP WEG NAAR ANKARA 
Maandagmorgen 6 mei om 9 u. 30 telefo

neerde kamerlid Jan Caudron vanuit Istan-
boel dat hij de vier vrachtwagens verwachtte 
die zondag 5 mei in het Roemeense Con-
stanza waren ingescheept. Deze zouden na 
een overtocht van ongeveer 16 u. in Istan-
boel moeten aankomen. Vandaar reist de 
karavaan naar Ankara. Wij houden u op de 
hoogte. 

HERENT 
Op Pinksterzaterdag 18 mei 1991, staat er 

te Herent, op het parkeerterrein van het 
warenhuis Unie tegenover het Chiroheem 
aan de Broekveldstraat/Omleiding tussen 
9 u. 30 en 19 u. 30 een grote vrachtwagen 
van het Herents vervoerbedrijf Vanden-
broeck opgesteld waar met gaven (graag: 
gewassen en verpakt) terechtkan. 

Bijkomende adressen zijn: Jos Bex, Kas
tanjebosstraat 8, Veltem-Beisem, tel. 
48.06.46; Vera Callewaert-Castel, Wijgmaal-
sesteenweg 75, Herent, tel. 23.03.91; Roger 
Castelein, Graafschapslaan 11, Veltem-Bei
sem, tel. 48.89.89; Luk Draye, Belsenaken-
straat 32, Herent, tel. 20.22.18; KrisGielens, 
Veldeken 11, Winksele, tel. 48.80.42; Willy 
Kuijpers, Swertmolenstraat 23, Herent, tel. 
22,96.42; William Vanhorenbeek, Schot
straat 6, Herent, tel. 23.52.49; Armand van 
Laer, Dierisgroebe 3, Winksele, tel. 
48.83.21; Monik Vansteenbeeck, Heuvel
laan 16, herent, tel. 23.82.29; Annemie van 
Winckel, Bovenbergstraat 7, Veltem-Beisem, 
tel. 48.80.43; Willy Verbiest, Tulpenlaan 26, 
Veltem-Beisem, tel. 48.94.81. 

WERVIK 
Burgemeester Roos Lernout meldt dat 

vandaag vrijdag in haar gemeente twee kon-

tainers ingeladen worden voor Koerdistan. 
Een bevat tweedehandskledij, een andere 
matrassen, nieuwe kledij en een enorme 
lading handdoeken. Wij komen volgende 
week terug op dit Werviks initiatief. 

SCHOOLBANKEN 
De lessen Nederlands voor Koerden lopen 

in Steenokkerzeel en elders zeer goed. Voor 
het Leuvense en het Brusselse worden nog 
enkele vrijwillig(st)ers voor het les geven 
gezocht. Wie meldt zich? (Willy Kuijpers, 
016/22.96.42). 

IZEGEM 
Breng warme kledij, schoenen, dekens, 

naar ons inzamelpunt te Izegem-Emelgem-
magazijn in de Vijfwegenstraat naast nr. 25: 
elke avond tussen 16 u. - 20 u. en op zater
dag. 

VERVOERSTEUN 
Er zouden wel eens zoveel goederen 

opgehaald kunnen worden, dat het geld 
nodig om de vrachtwagens en hun chauf
feurs te betalen onvoldoende blijkt. Daar
om ook deze oproep om een storting te 
doen op rekeningnummer 435-0306821-
90 van het VIC, met vermelding van de 
Aktie Koerden. Voor giften vanaf 1.000 
frank krijgt u een fiskaal attest. Volksna-
tionale Vlaamse solidariteit op z'n best. 

Wie nog meer informatie wenst kan 
steeds terecht bij nationaal koördinator 
Guido De Backer, tel.: 02/219.49.30. 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Tel.: 02/582.13.12 

02/582.04.10 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

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 Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv 

% 

de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
082/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
^ D E V R I E S E ^ 
"^wocnvefllchtlng^ 

^ 

^ 

baron ru^cnrlaan ~H 
^ K32fl brujïji[r -ï A 
l ^ b a a n brugiie o o s i k a m p ^ ^ l 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

r^Lüii s 
^ Littoral ̂ S ^ n 

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 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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VNJ(3) 
In het interview van Ledy Broeckx over 30 

jaar VNJ (WIJ, 26 apnl 1991) werd ten 
onrechte gesteld dat het VNJ van het IJzer-
bedevaartkomitee met langer in marskolom 
en met muziekkapel de bedevaartweide mag 
opmarcheren 

Deze bewering doet de indruk ontstaan dat 
het VNJ met meer kan opstappen van hun 
verzamelplaats naar de weide Dit is onjuist 

Wat wel juist is, is dat rond de bedevaart
weide een ,,stilte-zone" wordt afgebakend 
In deze zone mag geen enkele manifestatie 
plaatshebben tijdens, voor en na de Bede
vaart Ook de VNJ-muziekkapel kan daar 
met optreden Doch dit verbod werd al jaren 
ingevoerd, met door het IJzerbedevaartkomi-
tee maar door de gemeenteraad van Diks-
muide 

Mevr Broeckx weet trouwens heel goed 
dat het IJzerbedevaartkomitee oog heeft 
voor de zorg van de VNJ-leiding om de 
kinderen op een ordelijke wijze op de weide 
te krijgen Het VNJ gebruikt een speciale 
ingang, die door anderen met gebruikt mag 
worden en bovendien is er op de weide een 
voorbehouden zone 

Anderzijds dank ik mevrouw Broeckx voor 
haar uitlating dat VNJ-ouders, die helemaal 
met Vlaamsgezind zijn, toch Vlaamsbewust 
worden door bvb hun deelname aan IJzer
bedevaart en Zangfeest 

Koen Baert, 
Algemeen Sekretarls IJzerbedevaart. 

VNJ (4) 
In WIJ (3 mei j I) heten twee lezers hun 

ongenoegen blijken over het VNJ Zelf zit ik 
ook in het VNJ, en zou daarom willen reage
ren op die twee bneven Een van die schrij
vers beweert dat het VNJ geen jeugdbewe
ging IS, maar wel een ,,pure jongerenmislei-
ding" Dit vind ik een schandalige uitspraak, 
ik vraag me af vanwaar hij dit haalt Het VNJ 
IS juist de enigste deftige jeugdbeweging 
(buiten enkele scouts en Chirogroepen) Al
leen in het VNJ zijn er orde en tucht Alléén in 
het VNJ IS er discipline i Alléén in het VNJ 
krijgt men een Vlaamsnationalistische vor
ming 

In het VNJ zijn er leiderskursussen, zodat 
er volwaardige leiders in leiding staan En 
met zoals bij de andere jeugdbewegingen 
(over 't algemeen toch), waar men moeite 
moet doen om een stukje uniform te vinden 
Waar zijn er géén orde en tucht zijn, en zeker 
geen discipline i Waar men het kommerciele 
Vlaanderen ten zeerste aanprijst Waar men 
tijdens een dienst mag roken en dnnken 
(alkoholische dranken) 

Op gebied van debatten, wil ik zeggen dat 
er ook echte, pluralistische, gezonde 
Vlaamsnationalisten worden uitgenodigd, 
zoals senator Willy Kuijpers De Verbonds-
leidster heeft wel racistische opmerkingen 

gemaakt, maar langs een kant begrijp ik 
haar Want ik vraag me af wat een buitenlan
der in een Vlaamsnationalistische jeugdbe
weging komt zoeken Een buitenlander kan 
zich toch moeilijk een „Vlaamsnationalis-
tisch" iemand voelen 

Ik hoop dat het VNJ zich na 30 jaar strijd, 
verder blijft inzetten, zodat Vlaamsnationalis
tische jongeren toch nog naar een deftige 
leugdbeweging kunnen gaan' 

Kurt Ryon, Steenokkerzeel 

VNJ (5) 
Oprecht gaf Ledy Broeckx (WIJ, 27 april 

j I) antwoorden, zelfs op de oprechte vragen 
o a over de migrantenjongeren Ze was 
eerlijk, toen ze uitlegde dat die werden 
verwezen naar de KSJ Voor KSJ ging het 

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

met om een volksnationale jeugdgroep, 
maar "om een andere doelstelling" 

Er sprak bitterheid in haar uitleg, maar ze 
behandelde wel de gevolgen van een totaal 
verkeerde opvang, vooral in Borgerhout, van 
deze gastarbeiders Hoe was deze opvang in 
de gouden jaren 6 0 ' Er waren geen goedko
pe werkkrachten meer voor zwaar en vuil 
werk, d w z de rijken ontvingen, zelfs de 
goedkope Marrokaanse werkvrouwen, met 
tevredenheid Niemand maakte zich zorgen 
over de plaats, waar ze mochten of konden 
wonen Het goedkoopste, zelfs haast onbe
woonbare was goed Vermoedelijk vond men 
dat toen in het Antwerpse zoals in het Brus
selse, in de buurt van een station 

Het IS met aan de volksnationalisten om 
goed te maken wat zo o a in Borgerhout is 
misgelopen Ook met aan VNJ om die jonge
ren op te vangen De KSJ of de Rode Valken 
of de Blauwe geschelpten moeten dat doen, 
want ZIJ, d w z hun ouders, hebben dat 
opvangwerk verkeerd gedaan 

Hun lafheid gaat nu zelfs zo ver dat ze 
weer gerust slapen, want Paula Dhondt zal 

het wel oplossen Zoals ze nu ook de derde 
faze zullen oplossen op hun manier 

Dank u, Ledy Broeckx, met dat lang ge
sprek in WIJ bewijst u hart en verstand te 
hebben Jammer dat Karel Dillen het nooit zo 
ver bracht 

A.B.C., Mariakerke 

VNJ (6) 
Ik ben vader van twee zonen die zich tot op 

vandaag, respektievelijk als jonge huisarts 
en als jonge ingenieur, in het VNJ inzetten 
om, binnen de geëigende wetmatigheid van 
een jeugdbeweging, jonge mensen,,spelend 
te vormen" tot jonge, bewuste Vlaams-natio
nalisten 
En daar ben ik fier op 

Ik kan dan ook met nalaten te reageren op 
de lezersbrieven van mevrouw Louage en 
dhr Verheirstraeten m WIJ (3 mei j I) 

Uit de inhoud - juister gezegd uit het 
gebrek aan inhoud -, maar vooral uit de stijl 
van beide schimpbrieven, blijkt vooral dat 
stellers het vraaggesprek met Ledy Broeckx 
gretig hebben aangegrepen om, bijna wel
lustig, uiting te geven aan hun voonngeno-
men afkeer tegenover alles wat zij als 
„rechts", „racistisch", „retro", ,,oubollig", 
,,verkrampt" - en vul maar in - etiketteren 

Dezelfde voonngenomenheid bleek trou
wens ook in belangrijke mate uit de inhoud 
van de vragen, maar vooral uit de wijze 
waarop zij worden gesteld, in het vraagge
sprek zelf 

ZIJ stonden in ieder geval in schril kontrast 
met de beate welwillendheid waarmee de 
"vrijgestelden" van de "klassieke" jeugdbe-
wegignen plegen te worden benaderd Om 
hen, voor de zoveelste keer, te laten verkla
ren "dat de jeugd geen boodschap meer 
heeft aan het Vlaams motief" Zonder dat 
hun daarbij ooit de vraag wordt gesteld in 
hoeverre zij daar zelf voor verantwoordelijk 
zijn 

Ik respekteer de mening van mevrouw 
Louage en van dhr Verheirstraeten Voor 
hun selektief éennchtings-pluralisme echter 
bedank ik 

Senator Walter Peelers, Hamme 

VNJ (7) 
Als mevrouw Louage uit Zedelgem (Wij, 3 

mei j l ) het normaal vindt dat haar kinderen 
zich bewegen in een milieu waar eerbied 
voor het ongeboren leven met nodig is, waar 
een happening a la Werchter met zijn En
gelstalige humbug, drugs en halfnaakte tafe
relen moet kunnen, waar een multikulturele 
samenleving blijkbaar een oplossing is voor 
hier bij ons uit de pan gerezen problemen en 
het bovendien moet kunnen dat in een week
blad van een nationalistische partij als de VU 
de ,,andere" nationalisten de huid wordt 
volgescholden, dan zeg ik VNJ Houzee' 

Jozef Van de Wouwer, 
Mortsel 

WIJ — 10 MEI 1991 42 



AANBEVOLEN HUIZEN 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

irnees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

M LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9420 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

^kj HEIHOEFSEWEG 1 
J f f i V 2520 EDEGEM 
1 ^ ^ ^ ^ Tel: 03/457.23.89 

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 

ONTDEK 
SCHOTLAND 

Noord-Engeland en Schotland weten zelfs 
de meest verwende reiziger te bekoren. 

Dus waarom met meteen de kortste en 
meest aangename weg gekozen Afvaart ie
dere dag vanuit Zeebrugge om 18 uur. Aan
komst te Huil de volgende morgen om 8 uur. 

Een 5-sterren avond, een verkwikkende 
nachtrust, een uitgebreid ontbijt en ziedaar, 
klaar bent u tot het ontdekken van de sporen van ver
weerde vikings, de wijdheid van de Moors, de charme van 
een dagje relaxed shoppen, het wereldvermaarde festival 
van Edinburgh of zelfs het monster van Loch Ness 

Voor alle informatie betreffende het grote aantal 
aktiviteiten in Groot-Brittannië het hele jaar door. 
British Tourist Authority, Louizalaan 306,1050 Brussel, 
Tel (02) 646.35.10 - Fax (02) 646.39.86. 

Voor uw gratis brochure: North Sea Femes 
Leopold 11 Dam 13,8380 Zeebrugge, iV3T 
Tel (050) 54.34.30 - Fax (050) 54 71.12. B g J 

Of raadpleeg uw reisagentschap, g n j-pA I N ^ i ^ 

E M C 
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