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VLAAMS NATIONAAL

VU-KONGRES
MAAKT BALANS OP

WEEKBLAD

MIGRANTENRELLEN
IN BRUSSEL

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

• ^ De Gulden Spoor

ggo^m sm-s-cft^'^'e''''''^
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

— Restaurant —
Betaalbare keuken
t Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
SIreekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken
Sfeervol trelnmeubllalr Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE
Tel 091/57 68 46 Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Café ^aai^ g^otefi
— CambftiMus —
<ö<:Cooste/istAaat 3» 3960^6/166

^

Vlaams
Ontmoetingscentrum

011/

49 2g 97
M

SL

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeestiop
Altamira stone grill

Prijzen voor groepen
op aanvraag.

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel 218 0127

De Plank 24A
3790 Sint-Marlens-Voeren

Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerlo
Tel. 014-54.40.07

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel.

053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruitoften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room

Hostellerie

yetttt^
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Een g a s t r o n o m i s c h kompleks gelegen op a m p e r 15 min van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle d e n k b a r e komfort
Fiine Franse keuken a la c a r t e en 8 m e n u s van 695 fr tot 1600 fr
Een h a r t voor de kinderen eigen speelruimten en a a n g e p a s t e m e n u s
K a m e r (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

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

Voor g r a t i s informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel 058/288 007

EERST DIT

VOOR HET TE LAAT IS
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E rellen in enkele Brusselse gemeenten hebben
de polemiek over de integratie van migranten weer
doen oplaaien. Dat er ooit troebelen zouden komen was zo voorspelbaar als wat, alleen het
tijdstip van de uitbarsting bleef de enige onbekende. Alle grootsteden waar inwijkelingen massaal
samenwonen ontkomen niet aan zo'n ellende. Wat
Brussel betreft kan het alleen maar verwonderen
dat het niet eerder gebeurde.
De rellen van Brussel komen hard aan, vooral
voor de politici die niet opgehouden hebben te
waarschuwen. Wij begrijpen dan ook best de woede van een
man als Vic Anciaux die reeds meer dan tien jaar met het
gegeven bezig is en vaak — ook in eigen partij — weggehoond werd toen hij het weer over ,,de vreemdelingen" had.
De rellen komen ook hard aan voor de vele werkers die reeds
jaren met weinig middelen maar met grote inzet aan de
integratie werken.
Nu ronkende verklaringen afleggen is praat voor de vaak.
Er staan hele biblioteken vol met studies, bevindingen en
plannen. De speciaal voor het probleem aangestelde kommissaris Paula D'Hondt doet haar best maar werd herhaaldelijk verzocht over het probleem te zwijgen, zij wordt nauwelijks ernstig genomen.
Nu plots is er geld ter beschikking,
veel geld zelfs. Plots kunnen wrevelagenten aangeworven, plots spreekt
men over sportinfrastruktuur om de
migrantenjeugd ontspanning te verzekeren, enz... Alsof die niet eerder noodzakelijk was.
Wie tijdens het weekeinde door de
Brusselse gemeenten rijdt merkt toch
ook de tientallen, ja honderden jongeren — en heus niet allen van migrantenkomaf — die niksend door de straten flaneren, in de plantsoenen hangen
of de trappen van de Kunstberg skateboardend bezet houden. Het was toch te verwachten dat deze niet opgevangen
jeugd ooit uit zichzelf zou breken, de grote inzet van de
enkele hardwerkende ,,foyers" ten spijt.
Waar is de tijd dat jeugdbewegingen, aalmoezeniers,
jeugd- en sportklubs het bruisend geweld van jongelui konden opvangen en in goede banen houden? Het is altijd het
probleem van de grootstad en de verstedelijkte gemeenten
geweest. Het was juist daar in deze probleemgebieden dat
figuren als Don Bosco, Baden Powell en Cardijn met hun
bewegingen zijn begonnen. Dit kan ouderwets klinken, maar
het waren middelen die hun deugdelijkheid hebben bewezen.
Wie neemt hun rol en inzet in deze moeilijke maatschappij
over?
Wij willen de gebeurtenissen geen kommunautair tintje
geven, wat vandaag in Brussel gebeurt kan zich morgen in
Antwerpen of in Gent voordoen, maar het mag niet verzwegen worden dat in bepaalde Brusselse gemeenten niet
kordaat genoeg werd opgetreden, niet in veiligheidsmaatregelen, niet in infrastruktuur.
Voor de rellen in de Brusselse gemeenten moeten in de
eerste plaats de schepenkolleges mea culpa slaan. Wat
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hebben zij gedaan om de getto's te voorkomen ? Hebben zij
de verkrotting niet in de hand gewerkt met het oog op steeds
meer kantorenbouw? Hebben zij voldoende inspanningen
geleverd om de dialoog met migrantenvereningen op gang te
brengen? Net zoals zij zich ooit misprijzend tegenover de
Vlamingen hebben gedragen doen zij dat ook tegenover de
migranten met kleinerende afzonderlijke loketten als uiting
van hun afkeer...
Wat hebben de opeenvolgende regeringen niet aan kansen
laten liggen ? Ook zij kennen de problemen van de migranten,
hoe stuntelig benaderen zij de toevoer van de politieke
vluchtelingen.
Wie zich eveneens op de borst moeten kloppen zijn de
groepen en partijen van uiterst links en uiterst rechts die niet
ophouden onrust te zaaien en mensen tegen mekaar op te
zetten. Van de wind die zij gezaaid hebben oogsten zij thans
de storm. Het is toch veelzeggend dat hun vertegenwoordigers zich tijdens de rellen durfden vertonen, zogezegd als
,,waarnemers". Om vast te stellen welk onheil zij hebben
aangericht?
Zij allen zouden uit de reeds bereikte goede rezultaten her
en der in het land lessen moeten trekken om in Brussel een
ernstige integratie na te streven zodat
nieuwe rellen kunnen voorkomen worden. Er zijn goede voorbeelden in
Vlaamse gemeenten en steden waar
het onderwijs met migranten goede
punten skoort. Wat in Limburg reeds
venworven is moet ook in Brussel kunnen, anders dreigt de stad binnen de
kortste keren helemaal onleefbaar te
worden. Daarvoor moeten vooral de
Franstaligen inzien dat hun onderwijs
openstaat voor en aangepast is aan
migranten, anders kan er van intregratie nooit sprake zijn. De gekende hautaine houding die iedereen uitsluit die
geen dankbaarheid tegenover de kuituur van de francité betoont doet geestelijke gettovorming
ontstaan, werkt frustrerend, leidt tot marginaliteit die uiteindelijk in opstand uitmondt.
Bemoedigend aan de feiten is de goede wil die de migrantengemeenschap betoont. Zij moet haar inspanningen volhouden, o.m. via haar veelbeluisterde vrije radio's, om de
oproerkraaiers tot bezadiging aan te zetten en tot gesprek en
samenwerking met de plaatselijke overheden.
Vanzelfsprekend mag de overheid niet lijdzaam toezien, zij
heeft de plicht onverbeterlijke elementen streng aan te
pakken en desnoods uit te wijzen. Het kan niet zijn dat
fundamentalistische heethoofden de integratie van zij die
deze wel verlangen proberen te verhinderen.
De leefbaarheid van Brussel, door tal van urbanistische
miskleunen reeds grotendeels bedreigd, kreeg deze week
een nieuwe knauw. Een verdere aftakeling kan voorkomen
worden wanneer alle verantwoordelijken ophouden met praten en verzinnen maar dringend werk maken van alles wat
reeds jaren in nota's, studies en dokumenten aanbevolen
werd. Voor het te laat is!
Maurits Van Liedekerke
WIJ — 17 MEI 1991

INHOUD
Het migrantenoproer in Brussel kwam volgens Vic Anciaux niet onverwacht. Als
toenmalig
staatssekretaris
riep hij de regering reeds 13 jaar
geleden op werk te maken van een
tastbaar migrantenbeleid.

7

9

Een kritisch rapport over de
NGO's zorgde voor een boeiend debat over Ontwikkelingssamenwerking m de Ka-

mer.

Vlaams-Nationaal
Weekblad

12

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.

In Hasselt maakte de VU
een balans op van haar
regeringsdeelname.
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Pol Van den Bempt is
kandidaat bij de sociale
verkiezingen voor het
LBC.
Honderd jaar geleden
verscheen de encycliek
Rerum Novarum.

Vlaanderen is letterlijk en
figuurlijk aan het verouderen.

Eind verleden jaar hield
Agaiev een ekonomisch
kongres. De groenen blijken niet alleen wat het
volksnationalisme betreft blinde
vlekken te vertonen, maar ook als
het om de ekonomie gaat.
f^

M
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Ook de andere kant van
Europa is in volle bewe9''^9' ^^"^ J^^"^ volksnationale strijd bij Georgiërs,
Armeniërs, Finnen en zigeuners.

Verantw. uitgever:
Jaak Gabriels,
Barrikadenplem 12,
1000 Brussel
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De sociale verkiezingen
staan voor de deur. Gaat
het ook om vrije verkiezingen? En hoe staat het
met de inspraak in de ondernemingen ? Hoe ver reikt de macht van de
ondernemingsraad en het veiligheidskomitee?
I
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Anderlecht werd
pioen. Verdiend,
zonder glans.

kammaar

DOORDEWEEKS

VOOR
VLAANDEREN,...
•-*ü

Het tema voor de 64ste IJzerbedevaart van
25 augustus e.k. luidt Voor Vlaanderen, voor
vrede. Hiermee wordt aangesloten bij de
grote traditie van de IJzerbedevaarten: de
nooit-meer-oorlog- en de zelfbestuur-gedachte. Het tema werd vastgelegd in oktober
van verleden jaar, toen er nog grote onzekerheid bestond over zowel de afloop van de
Golfkrisis als over de verwezenlijking van de
derde faze van de staatshervorming.
De regie is dit jaar in handen van Jas Van
der Veken. Er worden teksten gebruikt van
Anton Van Wilderode, Koen Baert en Van der
Veken zelf, en de presentatie is in handen
van Nolle Versyp en Martine Geerinckx.
Tijdens het dodenappel worden dit jaar Modest Van Assctie, Filip De Pillecyn, Frans
Kusters, Joris Lannoo en priester Poppe
herdacht. De affiche voor de 64ste bedevaart
werd ontworpen door Bob Geets. De eucharistieviering wordt rechtstreeks uitgezonden
door de BRTN.

...VOOR VREDE
Het Vlaams Blok eiste op zijn gezinskongres het ontslag van Bedevaartkomiteevoorzitter Vandenberghe, wegens de ,,hondse
belediging" van Anton Van Wilderode. Een
belediging die er trouwens nooit geweest is,
tenzij in de ogen van 't Pallieterke dat week
na week een onschuldig regeltje uit WIJ van
25 januari blijft opkloppen. Intussen schreven Vandenberghe en Van Wilderode samen
reeds een mededeling waarin staat dat de
zogenaamde ,,belediging" op een misverstand berustte dat bijgelegd werd. De oogkleppendragers van het Vlaams Blok hebben
dat natuurlijk met gelezen, maar wie had het
anders verwacht. Karel Dillen riep op zijn
kongres het IJzerbedevaartkomitee op om
Vandenberghe aan de dijk te zetten. Wanneer de voorzitter tegen de Bedevaart nog in
funktie is, zal het Vlaams Blok volgens Dillen
zijn verantwoordelijkheid opnemen en in
Diksmuide protesteren. Na Daels buiten,
straks Vandenberghe buiten'? Voor Vlaanderen, voor de vrede...

BURGERZIN?
In samenwerking met de vereniging voor
de Bevordering van de Burgerzin kent de
Rotaryklub Brussel-Zoniënwoud een prijs toe
voor burgerzin. De prijs van 100.000 frank
wordt uitgereikt aan iemand die effektief
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van
de burgerzin.
Maar wie kaapt de prijs weg? Niemand
minder dan gravin de Broque'ville, de eentalig Franse voorzitter van de vereniging Prolingua. De gravin kwam verleden jaar in het
nieuws toen er pogingen werden gedaan om
m een kleuterschool in Overpelt te starten
met Franse taallessen.

Het ambtenarenoverleg over een centraal loonakkoord voor de 800.000
ambtenaren is mislukt. De drie ambtenarenvakbonden onderhandelden er met
de overheden-werkgevers van de federale, Vlaamse, Franse, Waalse, Brusselse en Duitstalige regeringen. De vakbonden dreigen met een 24-urenstaking in
alle openbare diensten op 24 mei.
(foto E. Peustjens)
Omdat de gravin geen letter Nederlands
spreekt, zal de prijsuitreiking in het Frans
verlopen. En wie krijgt de ,,eer" de prijs uit te
reiken? Niemand minder dan de Vlaamse
socialistische vice-premier Willy Claes, zo
wist de Gazet van Antwerpen te melden.

NEDERLANDS...
Een verordening uit 1958 van de Raad van
f^/linisters van de EEG over het taalgebruik
stelt duidelijk dat het Nederlands één van de
officiële talen is in de EG en als dusdanig ook
behandeld moet worden. Vaak wordt echter
art. 6 van die verordening gebruikt om de
praktische toepassing ervan af te zwakken.
In dat artikel staat immers dat de instellingen
de wijze van toepassing van die regeling in
hun reglement van orde kunnen vaststellen.
EP-lid Jaak Vandemeulebroucke ijvert
reeds jarenlang voor een maksimale interpretatie van de verordening in het voordeel
van het Nederlands. Hij diende reeds in jul:
'86 een resolutie omtrent dit onderwerp in.
De gelijke behandeling van alle officiële talen
wordt volgens Vandemeulebroucke sindsdien in het parlement vrij goed toegepast. Bij
de kommissie en de raad schort er nog het
een en ander. Het VU-Europarlementslid
kreeg ook een hele serie klachten van EGonderdanen die een Engelstalig of Franstalig

5

antwoord kregen op hun in het Nederlands
gestelde brieven.

DEEG
Daarom diende Vandemeulebroucke opnieuw zijn resolutie van '86 in, en stelde hij
bovendien een gerichte vraag aan kommissievoorzitter Delors betreffende deze kwestie. Vandemeulebroucke kreeg deze week
het antwoord van de voorzitter van de Europese kommissie. Daarin stelt Delors dat het
antwoord op brieven naar de kommissie in
de taal van de geadresseerde wordt opgesteld indien deze taal een officiële taal van de
Gemeenschap is. Delors voegt er nog aan
toe dat de diensten van de kommissie regelmatig aan dit voorschrift herinnerd worden.
Delors treedt dus duidelijk de stelling van
Vandemeulebroucke bij. Er blijkt echter een
verschil te bestaan tussen teorie en praktijk.
Het VU-Europarlementslid neemt zich dan
ook voor om de zaak aandachtig te blijven
volgen. Hij roept iedereen die anderstalige
antwoorden van de diensten van de Europese instellingen ontvangt op om hem hiervan
op de hoogte te brengen. Zo kan Vandemeulebroucke een dossier opstellen waardoor
ook de praktische toepassing van de mooie
voornemens van Delors afgedwongen kan
worden.
WIJ — 17 MEI 1991

DOORDEWEEKS

STEMRECHT EGONDERDANEN
Het stemrecht en het recht op verkiesbaarheid voor de EG-burgers komt eraan. Een
intergoevernementele kommissie die de Europese Politieke Unie voorbereidt wil deze
rechten toekennen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor het
Europees parlement vanaf 1 januari 1994
aan alle EG-burgers in het EG-land waar ze
verblijven. In België is daarvoor een grondwetswijziging nodig.
De Belgische regering denkt eraan het
stemrecht te koppelen aan een verblijfsperiode van 6 )aar, en de verkiesbaarheid afhankelijk te maken van een verblijf van 12 jaar.
Het stemgedrag van EG-burgers kan bij
gemeenteraadsverkiezingen van doorslaggevend belang zijn in een aantal gemeenten.
In heel Vlaams-Brabant bedraagt het aantal
niet-Belgische EG-onderdanen 3%, maar in
het arrondissement Leuven bvb. kennen enkele gemeenten betekenisvolle Europese
„minderheden" (Tervuren: 17%, Overijse:
15%, Sint-Genesius-Rode: bijna 10%).
In nogal wat Vlaamsvoelende kringen
wordt gevreesd dat dit stemrecht voor EGonderdanen de Franstalige partijen in
Vlaams-Brabant ten goede zal komen. Dit
staat helemaal niet vast. Op voorwaarde dat
de EG-onderdanen niet In de armen van de
Franstaligen gedreven worden. Het zou
daarom een goede zaak zijn als de Vlaamsnationalisten uit de ,,bedreigde" gemeenten
met de EG-onderdanen een dialoog zouden
aanknopen. Het voorbeeld van de VU-Kortenberg, die een ontmoetingsavond organizeert met de EG-onderdanen van de gemeente (zie Uit de regio), verdient navolging.

RTT
Brussel buiten beschouwing gelaten, zorgt
Vlaanderen voor 63% van de telefoonaanvragen en RTT-abonnees. Maar voor de RTT
blijkt de Vlaamse klant minder belangrijk te
zijn dan de Waalse klant. Dit bracht De
Standaard, die de hand kon leggen op regionale RTT-statistieken, maandag aan het
licht.
Zo bedraagt de gemiddelde wachttijd in
Vlaanderen 50 dagen, en in Wallonië 40
dagen (in Brussel: 80 dagen!). In de Waalse
RTT-gewesten zijn er 5,72 personeelsleden
per 1.000 abonnees. In Vlaanderen zijn er
slechts 4,37 personeelsleden per 1.000
abonnees, of 30% minder. De Waalse RTTers zijn bovendien mobieler, met 2 auto's per
abonnees tegenover 1,39 in Vlaanderen. In
de Waalse provincies moeten 2,8 personeelsleden een auto delen, in Vlaanderen
moeten ze met 3,2 in één auto.
Ook inzake de telefooncentrale's wordt
Vlaanderen benadeeld: Vlaanderen telt nog
meer van de oudste (elektromechanische)
WIJ
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Zondag jl. werd in Werchter de Week van de Fiets afgesloten. IHet initiatief van
gemeenschiapsminister Sauwens werd een echte voltreffer. Nu reeds gaan er
stemmen op om de Week van de Fiets om te bouwen tot een stichting. In
Werchter genoten zo'n 4.000 muziekliefhebbers van een fietskoncert met
Noordkaap, Raymond van het Groenewoud en The Scabs. Een entoesiaste
medewerker van het initiatief was Herman Schueremans, de organisator van
de suksesrijke Torhout-Werchter-dubbelfestivals. Schueremans vond het dan
ook onbegrijpelijk dat andere politici afwezig bleven en de eer lieten aan
initiatiefnemer Johan Sauwens. De koncertorganisator was zeer lovend voor
Sauwens: ,,Voor mij niet gelaten, zijn aanpak zint me wel, hij mag ook de
vruchten plukken. Ikzelf heb het ontzettend druk, maar maak tijd vrij voor alle
initiatieven die de jeugd naar de fiets willen drijven. Ik sta achter de simpele
waarden als gezondheid, veiligheid en milieu die de fiets belichaamt".
Volgend jaar wordt de Week van de Fiets vast nog beter!
(foto Pol Van Den Abeele)
centrales en minder van de nieuwste (numerieke) dan Wallonië. 30% van de Vlaamse
abonnees is nog op een elektromechanische
centrale aangesloten (tegenover 20% van de
Waalse abonnees). Van de Waalse abonnees is al 40% aangesloten op een numerieke centrale, van de Vlaamse slechts 35%.
Vlaanderen krijgt tenslotte 1,2 publieke
telefooncellen per 1.000 inwoners, Wallonië
ongeveer 1,4. Vreemd is dat ondanks de
betere uitrusting en het ruimere personeelsbestand, het aantal gesignaleerde storingen
in Wallonië hoger ligt dan in Vlaanderen:
voor 37% van de abonnees in Wallonië
worden er 39% van de storingen gemeld...

DEHAENE VOLGT VU
In een kranteninterview koppelde vicepremier Dehaene de begrotingsbesprekingen aan de derde faze van de staatshervorming. In feite stapte Dehaene daar in het
spoor dat op het VU-kongres van zaterdag jl.
in Hasselt getrokken werd.
Dehaene gaat akkoord met het in elkaar
vloeien van het begrotingsoverleg en de
derde faze. Op die manier wordt het probleem van het kijk- en luistergeld (en wanneer dat ter sprake moet komen) opgelost,
een idee die vice-premier Schiltz eerder op
het VU-kongres lanceerde.
De reakties op het interview in De Standaard bij de andere partijen zijn overwegend
positief. De Vlaamse partijen zijn het erover
eens dat deze piste de derde faze uit het slop

kan halen, wat ons als federalisten optimistisch moet stemmen.

STADIONS
Het rapport over de veiligheid in de voetbalstadions in eerste en tweede afdeling is
klaar. Indien sommige voetbalklubs niet dringend wat doen aan de veiligheid van hun
stadion, zullen hun stadions gesloten worden. Eén van de bedreigde stadions is bvb.
dat van Sint-Truiden. Daar is men volgens
minister Tobbacl< bovendien van slechte wil
om verbeteringen aan te brengen.
De minister van Binnenlandse Zaken verschafte ook cijfers over het hooliganisme.
Anderlecht is hier de koploper voor Antwerp,
Standard, Klub Brugge en AA Gent. Tijdens
de wedstrijd tegen RWDM kwam het in
Anderlecht trouwens tot zware ongeregeldheden toen Mare Degryse het winnend doelpunt skoorde. Hierdoor werd de klub kampioen.
De rellen leverden echter voor een miljoen
schade op aan het stadion. Volgens heel wat
waarnemers gaat trainer De Mos bij het
ontstaan van die rellen niet vrijuit. Waarom
moest de best betaalde trainer van onze
kompetitie toch ook het terrein oplopen toen
Degryse even voor affluiten skoorde? Door
zo'n provocerend gedrag, een grote trainer
onwaardig, nodigde hij de toeschouwers
echt uit om het terrein te bestormen. Manager Verschueren verklaarde achteraf gedegouteerd te zijn door het supportersgeweld.

KORTWEG
• Het Vlaams Blok wil meervoudig
stemrecht voor de hoofden van grote gezinnen. Volgens het Blok kunnen
slechts voldoende grote gezinnen
een dam opwerpen tegen de vloed
van inwijkelingen.

•

MIGRANTENOPROER
IN BRUSSEL

Volgens een rapport van de Verenigde Naties moet er echter dringend
wat gedaan worden aan de overbevolking op aarde. Want volgens de
meest waarschijnlijke prognoses zat
de wereldbevolking al in 2050 de
kaap van de tien miljard mensen overschrijden. En dat is om ekologische,
sociale, ekonomische, politieke,.problemen vragen.

De Brusselse gemeenten Vorst en SintGillis werden het afgelopen weekeinde
opgeschrikt door straatrellen met jonge
migranten. WIJ vroeg staatssekretaris Vic
Anciaux, namens de Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve lid van de interministeriële konferentie voor het migrantenbeleid, om een reaktie.

• Van zodra er op de Geneefse ontwapeningskonferentie een strikt verbod op chemische wapens bereikt
wordt, wil Bush ook afzien van het
gebruik van die wapens voor welke
reden dan ook. De VS willen dan
bovendien al hun chemische wapens
vernietigen binnen de tien jaar dat het
verdrag geldt.

,,lk denk niet dat de politie zich iets te
verwijten heeft. De politie doet zijn uiterste
best om het werk gedaan te krijgen. Men
kampt er echter met een groot personeelstekort. Daardoor komt de politie zelfs zelden de
migrantenwijken van Sint-Gillis en Vorst binnen."

• Thyl Gheysetinck wil einde augustus opstappen ais KS-manager. Als
redenen voor zijn ontslagbrief aan
de leden van de raad van bestuur van
KS worden onenigheid over de aanwending van de resterende KS-gelden en het uitblijven van de gewestplanwijziging voor het ERC-projekt in
Genk genoemd.
• Staatssekretaris voor het Brussels
hoofdstedelijk gewest Vic Anciaux logenstraft de geruchten als zou hij
voor de volgende verkiezingen geen
iiandidaat meer zijn. Vic wil dan
opnieuw de plaats bekleden die hij
reeds sedert 1965 bekleedt, namelijk
de eerste plaats op de Kamerlijst in
het helaas nog niet gesplitste kiesarrondissement Brussei-Halle-Vilvoorde.
• De regering zal de kamer voorstellen dat één vertegenwoordiger per
fraktie toch het rapport over de Khaled-affalre zal mogen inkijken, op
voorwaarde dat men belooft de gevoelige informatie geheim te houden.
• Het Belgisch leger rukt weer uit:
ditmaal wordt een medisch deta*
chement van 150 militairen naar
Noord-lrak gestuurd om hulp te bieden aan de Koerden.
• Om de Duitse eenmaiclng te bekostigen, moeten in Duitsland toch de
belastingen fors verhoogd worden.
Bondskanselier Kohl had voor de verkiezingen van 2 december nochtans
beloofd dat er geen belastingverhoging nodig zou zijn. Sindsdien is zijn
populariteit en die van zijn partij, de
CDU, sterk gedaald.

• Volgens de migranten werden ze geprovoceerd door de politie.

Vic Anciaux waarschuwde reeds 13
jaar geleden voor gewelduitbarstingen indien er geen migrantenbeleid
„Het is een beetje ingewikkelder dan dat.
gevoerd zou worden.
In de Brusselse rellen heeft zeker een provokatief element meegespeeld. In de buurt van
de migrantengetto's is nl. recent een grote Het kan wel onverwacht lijken dat de
Franstalige disko voor rijkelui geopend, derelletjes ontstonden in Vorst en Sint-Gillis,
omdat juist deze gemeenten de jongste tijd
Bain-Baden. De prijs vooreen whisky zou er,
een positieve wil aan de dag legden tegennaar het schijnt, 1.000 frank bedragen. Deze
over de migrantenpopulatie en aanzetten
diskoteek veroorzaakt nogal wat overlast in
de omliggende straten. Ze steekt vooral degegeven hebben tot integratieprojekten. De
migrantenwijken in deze gemeenten zijn
migrantenjongeren, die het zich niet kunnen
echter echte migrantengetto's. Bovendien
veroorloven er naartoe te gaan, de ogen uit.
Je moet weten dat zij zich voorheen in dezeworden ze in belangrijke mate bevolkt door
jongeren die Franstalig onderwijs genieten of
zwembaden toch wat konden uitleven. Bij de
rellen vormde de diskoteek dan ook een genoten hebben. In het Franstalig onderwijs
belangrijk mikpunt. Alle ruiten moesten er-is de integratie van de migranten echter
onbestaande. Men gaat er uit van een tipiaan geloven.
sche Franstalige spiritualiteit waarvan ook
Maar samen met de overlast van die diskode Vlamingen jarenlang het slachtoffer geteek deden ook de agitatoren hun intrede. Ze
weest zijn. Volgens die mentaliteit zouden de
maken van de overlast van de disko dankmigranten Allah dankbaar moeten zijn deelbaar gebruik om het vuur bij de migranten- achtig te worden aan de Franstalige kuituur.
jongeren nog wat aan te wakkeren. Die De gevolgen waren een ontstellende leeragitatoren zouden streng gestraft moeten achterstand bij de migrantenjongeren, ongeworden."
schookiheid en dus weinig of geen kansen
• Kan men stellen, zoals burgemeester de op de arbeidsmarkt."
Galan verklaarde, dat de rellen onver- • Welke lessen moeten uit deze relletjes
wacht kwamen?
nu getrokken worden?

• Zijn de rellen dan te wijten aan de
agressie van de migranten zelf?

,,Neen, ik meen van niet. Ik heb reeds ,, Het IS hoogst noodzakelijk dat er eindelijk
dertien jaar geleden gewaarschuwd dat hetstrukturele kommunikatiekanalen tot stand
migrantenprobleem dinamiet is. Ik voorspelkomen tussen de gemeentelijke overheden
de toen dat het tien jaar later tot ontploffing en de plaatselijke migrantengemeenschapzou komen als er niets gebeurde. Het ver-pen. Dit kan vrij eenvoudig geregeld worden
wondert me nog dat het dertien jaar geduurdvia de organisaties van migranten, via de
heeft. Want van een tastbaar migrantenbe-jeugdklubs en zelfs via de religieuze verteleid IS eigenlijk nog met veel in huis geko-genwoordigers. Een intense dialoog, samenmen. Het is ronduit ergerlijk dat men in
werking en wederzijdse informatie zijn de
Brussel vaak nog met weet met welke vertesleutelwoorden van een dnngend integratiegenwoordigers van de migrantengemeen-beleid.
schap men een dialoog moet aanvatten. Dat
IS nochtans het meest essentiële en op dit
(lees verder biz. 11)
ogenblik het meest dringende.

7

WIJ — 17 MEI 1991

REPLIEK

PERSSPIEGEL
„Eerst Oompje, dan Oompjes
kinderen", dit oude gezegde
mogen we wel toepassen op
het persoverziciit van deze
weet(. We staan dus ruim stil bij
de l(ommentaren op het VUkongres van vorige zaterdag.
Met op de eerste rij de twee
joernalisten IVIarc Piatei en Laurent Panneeis die als paneileiders bevoorrechte getuige waren.
Bij de gebeurtenissen in Vorst
en de straatrelien dringt de migrantenproblematiek zich op
de voorgrond. Via Vic Anciaux
zijn wij ook daar allang roepende in de woestijn zoals eiders
op het vlak van de WaalsVlaamse nationaiiteitenprobiematiek. (W.V.B.)

HET BELANG
VAN LIHBURC
Wij weten allang dat VU-kongressen
nooit gestroomlijnd zijn. Voor toeschouwer Platel was dit blijkbaar het meest
opmerkelijke.
,, De partijtop of beter gezegd een duidelijk
gebeten Hugo Schiltz kon het Hasseltse
brandje blussen Maar diezelfde Volksunietop weet nu dat ook de belangstellende
toesctiouwer gezien tieeft dat de onvrede
binnen de partij groot is, dat de militant
onrustig wordt omdat er geen antwoord komt
op zijn of fiaar vragen die hem of haar eerst
en vooral bezighouden Zoals de opvallend
vaak gehoorde vraag naar amnestie En de
vraag naar een inspanning voor VlaamsBrabant Of de vraag naar die al zo vaak
geëiste en beloofde derde staatshen/orming,
een vraag waarvan de militant weet dat ze
onbeantwoord zal blijven Een vraag waarop
de would-be optimistisch gebleven partijtop
geen antwoord meer verwacht"

HET L A A M NIEUWS
Laurent Panneels de bevoorrechte toeschouwer van dit liberale blad ziet het zo.
„Het kongres stelt nog enige hoop in de
laatste maanden van deze regering en eist
dat nu snel werk wordt gemaakt van de
WIJ — 17 MEI 1991

belangrijke dossiers, die steeds onafgewerkt
blijven liggen op de regenngstafels of in het
parlement De VU heeft gelijk dat ze daar op
aandringt, maar zal waarschijnlijk toch nooit
de regering verlaten indien blijkt dat de
andere koalitiepartijen hierop met willen ingaan Socialisten en knsten-demokraten zullen de Vlaamsnationalisten nu geen elektoraal geschenk meer gunnen Ze hebben
reeds lang door, dat de Volksunie de kiezer
maar weinig kan aanbieden Dat besef leeft
nu ook in de VU Hugo Schiltz en Jaak
Gabriels moeten beter dan wie ook beseffen,
dat de verkiezingsstrijd reeds is ingezet, dat
ze van hun partners geen tegemoetkoming
meer moeten verwachten en dat zij hebben
gespeeld maar dreigen verliezer van het spel
te worden "

De Standaard
Dirk Achten bekijkt het positiever voor
de v u . Misschien had hij er de verbeterende opiniepeiling aan vastgeknoopt.
„En dat geeft de VU-achterban het gevoel
dat die partij nog wel degelijk een reden van
bestaan heeft, dat het federalisme zonder de
Volksunie geen echte kans krijgt
De VU heeft dit bescheiden elan vooral te
danken aan het falen van de regenng om
haar programma uit te voeren Als de volledige derde faze er was gekomen, zou de partij
alle moeite gehad hebben om uit te leggen
dat er nog veel meer nodig was om Vlaanderen te geven waarop het recht heeft Nu
ontstaat de indruk dat de staatshervorming
wordt gesaboteerd Een tweetalige kampanje in Brussel van premier Martens geeft de
VU ongevraagd een nieuwe duw in de rug
Het gevolg een partij die een jaar geleden
op sterven na dood werd geacht, wordt nu
opnieuw ernstig genomen, althans in de
Wetstraat "

GAZET VAN ANTWERPEN
Bij de gebeurtenissen van de straatrelien met de migranten in Brussel geeft Lou
De Clerck toe dat men al jaren had moeten
luisteren naar mensen als Vic Anciaux die
dertien jaar geleden behartenswaardige
opmerkingen maakte en waar het bewind
achteloos aan voorbij ging.
„Vic Anciaux waarschuwde er ooit in een
nota voor dat het migrantenprobleem in
Brussel als dinamiet was dat over tien jaar
dreigde te ontploffen, wanneer het met snel
en ernstig werd aangepakt Hij schreef die
nota dertien jaar geleden, toen hij als staatssekretaris in de nationale regenng zat ,Na-

dien IS er mets meer gebeurd en het verbaast
me dan ook dat het nog driejaar langer heeft
geduurd Toen ik hoorde van de incidenten
in Vorst en St -Gillis had ik de neiging om
heel hard te vloeken ' Het is een verklaring
om van te duizelen
In onze krant van gisteren herinnerde hij
aan wat hij destijds voorspelde Nu het
deksel van de pot is gesprongen, vallen de
politieke partijen hem in een vloed van woorden bij De taal die zij gebruiken om erop te
hameren dat er nu en meteen moet worden
gehandeld is haast even oud als het migrantenprobleem
Maar al die verklaringen blijven hol en
ongeloofwaardig klinken In Brussel stelde
het migrantenprobleem zich al in de jaren
zestig Het blijft zich stellen Maaar dan veel
scherper, gevaarlijker en eksplosiever dan
toen Het is zelfs naar andere steden uitgezaaid Waarschuwende nota's, zoals Anciaux er dertien jaar geleden een opstelde,
zijn er inmiddels veel Maar het devies was •
Zwijg erover Dat heeft echter bitter weinig
zoden aan de dijk gezet "

HET
VOLK
„Genoeg woorden" is de titel van Leo
Marynissen bij dit probleem.
„Het rezultaat is een sterk gevoel van
onveiligheid in de grote steden, gevoel dat
zich tegen de migranten keert In Antwerpen
IS het sukses van het Vlaams Blok in grote
mate te wijten aan ,zich met meer thuis
voelen in zijn eigen stad', signaal dat door de
struisvogelpolitiek van het stadsbestuur jarenlang werd genegeerd In Brussel is de
toestand vergelijkbaar Ook hier bevinden de
getto's zich in de meest vervallen buurten,
ook hier heeft de werkloosheid haar ondermijnend werk verricht en leeft de jeugd in
ledigheid op straat
Een beter leefklimaat scheppen voor alle
burgers, eigen volk en migranten, is de
prioritaire opdracht van de politici Zij zijn er
verantwoordelijk voor dat het gevoel van
onveiligheid onder de burgers wordt weggenomen Maar de migranten zelf gaan ook
met vrijuit Zij kunnen met alle kritiek als
,racisme' afwijzen, met alle kontrole als provokatie aanklagen Zij moeten er zich van
bewust zijn dat zij zich moeten aanpassen
met alleen aan onze wetten en voorschriften
maar ook aan onze gewoonten en gebruiken "

WEG MET DE TABOES

N

ELLY Maes (VU) en Magda De
Meyer (SP) stelden minister
Geens vragen over de noodtiulp
voor Afril<a. Wij zien immers
weer dezelfde beelden van vijf
jaar geleden in precies dezelfde
landen: Etfiiopië, Soedan en
Somalië. Reeds op 16 februari
1990 stelde WIJ dat de dodelijk
hongerlijdende Hoorn van Afrika totaal werd veronachtzaamd
naast de toenmalige akties voor Roemenië.
De geschiedenis herhaalt zich nu met de
Koerdenhulp; de aktie „Afrika sterft" werd in
feite een flop. Nelly Maes pleitte dan ook
voor een ruime bijdrage - de krant De Standaard sprak over vijftig miljoen frank - in de
hulp voor hongerend Afrika.

André Geens stipte echter aan dat de
steun die voor enkele jaren geboden werd
via „Life Aid", „Student Aid" enz. grotendeels mislukt is door politieke en bureaucratische tegenwerking en door misbruiken.
„We hebben zelf vijf jaar geleden 4,8 miljard
uitbesteed aan internationale voedsel- en
landbouwprojekten in Ethiopië, Soedan en
Somalië", aldus de minister. ,,Door de burgeroorlogen in die landen zijn die projekten
noodgedwongen stopgezet. En men moet
vrezen dat al het geld voor niets is geweest."

RAPPORT
Het was niet de enige pijnlijke konklusie
die André Geens woensdagavond diende de
trekken. Samen met ondermeer Johan Van
Hecke (CVP) en voormalig staatssekretaris
voor Ontwikkelingssamenwerking André
Kempinaire (PVV) besprak de minister de
huidige toestand van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, n.a.v. het uitlekken van
het rapport van de Belgische ambassade in
Kinshasa over de werking van de Belgische
NGO's m Zaïre. André Geens was niet echt
gelukkig met het feit dat het rapport de pers
had gehaald, maar hij steunde de konklusies
ervan volledig. Het was niet zomaar een
toevallig rapport, deelde de minister mee,
maar één uit een hele reeks. Hij verduidelijkte dat hiermee ,,een Zaïrebeleid wordt voorbereid voor de dag dat we naar dat land gaan
terugkeren, wat vroeg of laat zal gebeuren".
Voorts herinnerde hij de volksvertegenwoordigers eraan dat het Zaïre was dat het
nodig vond de bruggen met België op te
blazen. ,,lk zal voor het einde van mijn
mandaat, op het juiste moment, publiekelijk
een antwoord geven over wat ik denk dat we
in de toekomst in Zaïre kunnen doen. En met
alle rapporten die we nu binnenkrijgen is er
een goede basis voor een ernstige discussie
over onze relatie met dat land", voegde hij
eraan toe.

AMATEURISTISCH
Ook voor andere landen waar Belgische
ontwikkelingsorganisaties aktief zijn bestaan
dergelijke evaluatierapporten. Daaruit leerde
A. Geens ondermeer dat in een bepaald
Afrikaans land een totaal overbodige materniteit gepland werd: die zou vlak naast een
reeds bestaande komen. Elders werd een
bestaand machinepark ongebruikt gelaten,
maar vroeg men wel subsidies aan voor
nieuwe machines. Sommige geldmiddelen
werden voor moeilijk te verantwoorden aankopen gebruikt. De minister besloot hieruit
dat de situatie en de werking van de NGO'sin
Zaïre te vergelijken was met die in andere
landen. ,,De gemiddelde NGO presteert
goed", vond hij. ,,Maar er zijn er te veel.
Vooral kleine NGO's geven vaak blijk van
een amateuristische aanpak. Vaak willen

Afrika, Koerdistan, Bangia
Desh. Noodhulp en ontwikkelingssamenwerking zijn meer
dan ooit actueel. Maar een kritisch rapport over de werking
van de Niet-gouvernementele
Organisaties (NGO's) zorgde
voor deining in deze middens
en bij geïnteresseerde parlementsleden. Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Geens werd woensdag aan de
tand gevoeld en zorgde voor
een boeiend debat in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.
NGO's ook teveel alles zelf doen. En de
NGO's worden in ons land eigenlijk in een
gunstregime behandeld".
A. Geens had ook zo zijn bedenkingen bij
de erkenningsprocedure. De kontrole hierop
schijnt nog te summier te zijn. Dit heeft tot
gevolg dat de vriendjespolitiek kan gaan
spelen, en daar wil de minister met van
horen:
,,lk streef ernaar een projekt te beoordelen
op wat het opbrengt voor de man in de Derde
Wereld, en met voor de organisator van het
projekt. Maar dat blijkt in dit land niet altijd
vanzelfsprekend".
Over het algemeen waren A. Geens en J.
Van Hecke het erover eens dat de NGO's
goed werk leverden A Kempinaire zag het
somberder in. Deze laatste herinnerde zich
de toestanden tussen 1985 en 1987, toen
hijzelf de verantwoordelijkheid voor deze
portefeuille droeg.
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Nelly Maes pleit voor een ruime bijdrage in de hulp voor hongerend
Afrika.

MITS INACHTNAME...
Tekenend voor de houding van sommige
ambtenaren was wel de schets die André
Geens in de loop van het debat uittekende:
,,Ook ik begin pas na twee jaar echt zicht te
krijgen op de besluitvorming hier. Weet U dat
ik onlangs een verslag las van het beheerskomitee van mijn departement waarin als
laatste punt stond: het komitee beslist de
beslissing van de minister uit te voeren, mits
inachtname van...".
Het doorprikken van een aantal taboes en
het doorbreken van vastgeroeste toestanden
kaderen in het streven van André Geens
naar een kwaliteitsverbetering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ook de
volksvertegenwoordiging heeft zich hiervan
kunnen overtuigen.
Frank Seberechts
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WETSTRAAT

P-SPROKKELS
• Kamervoorzitter Charles-Ferdinand Nothomb vierde deze week de derde verjaardag
van zijn voorzitterschap Als een van de
verwezenlijkingen noemde hij het tijdig indienen van de begrotingen Een kleine verwijzing naar de verdienste van begrotingsminister Hugo Schiltz, is hier met misplaatst Het is
onder zijn impuls dat de begrotingen op tijd
neergelegd worden, zodat de demokratische
kontrole opnieuw ten volle kan spelen

Verkeersminister Dehaene beloofde een onderzoek

• Zowat een jaar geleden stemde de Vlaamse Raad in met de oprichting van een Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde De vrij
algemene formulenng van het dekreet vergde volgens VU-minister Johan Sauwens heel
wat voorafgaand overleg Hij beloofde evenwel dat de uitvoeringsbesluiten ervan nog
deze maand op de goedkeuring van de
Vlaamse regering kunnen rekenen

• Verder stelde de voorzitter dat het Parlement het centrum van het politieke leven
moet zijn Is dit met het geval, dan loopt er
zijns inziens iets mank

• Walter Luyten ondervroeg Onderwijsminister Coens over de organisatie van een
opendeurdag in scholen van het gemeenschapsonderwijs te Kontich en te Edegem
Vooral bij het optreden van de ,,gefailleerde
beursgoeroe" Jean-Pierre Van Rossem uitte
het VU-raadslid heel wat bedenkingen met
betrekking tot de opvoedkundige waarde
hiervan

• Dat laatste zal dan ook wel het geval zijn,
want het gros van het wetgevende werk
wordt nog steeds door de regen ng gepresteerd Vorige week deed zich een van die
zeldzame keren voor, dat meer wetsvoorstellen dan wetsontwerpen werden goedgekeurd
• BIJ die voorstellen bevond zich onder meer
een initiatief van VU-kamerlid Herman Candries en zijn CVP-kollega Johan Van Hecke
met betrekking tot de geldelijke rechten van
de militairen Hierdoor wordt de soldij van de
miliciens automatisch gekoppeld aan de
wedde van de beroepsmilitairen.

• Hetzelfde kamerlid kaartte eveneens het
probleem van de Posterijen aan om in grote
steden voldoende personeel te vinden Aldus
breken er met zelden stakingen uit, zoals
onlangs nog te Zaventem
• Kamerlid Herman Lauwers wil sleutelen
aan de nefaste gevolgen die de samenvoeging van gemeenten had voor steden als
Antwerpen, Luik en Gent De afstand tussen
de burger en het stadsbestuur werd er veel te
groot, meestal zelf onoverbrugbaar Om hieraan te verhelpen stelt hij voor om rechtstreeks verkozen deelgemeenteraden in te
voeren met een eigen begroting en eigen
bevoegdheden
• Vermelden we tot slot dat in de Kamerkommissie voor Buitenlandse Betrekkingen
VU-mmister/^ndre Geens ondervraagd werd
over de kampanje ,,Afrika sterft" en de
werking van de niet-goevernementele organisaties Samen met de interpellanten Nelly
Maes Van Hecke (CVP) en Kempinaire
(PVV) zorgde hij voor een boeiende en hoogstaande gedachtenwisseling
• In de Senaat viel voor de Brabanders
slecht nieuws te rapen Door een wetsontwerp zorgde minister Tobback ervoor dat zij
toch met ontsnappen aan de opcentiemen op
de onroerende voorheffing
• Het antwoord van staatssekretans Miet
Smet bevredigde Willy Kuipers met helemaal Er blijven zijns inziens heel wat vragen
onbeantwoord in het dossier van het Klem
Kasteeltje

• Tijdens het vragenuurtje vroeg Etienne
Van Vaerenbergh aandacht voor de verkoop
van tweedehandswagens aan Oostblok-toensten Vaak wordt hiervoor geen transitplaat
aangevraagd, maar wordt die geschilderd
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de problematiek van Vlaams-Brabant kan
omgezet worden in het beleid

• In de Vlaamse Raad deed Etienne Van
Vaerenbergh het voorstel om een werkgroep
„Vlaams-Brabant" op te nchten De opdracht van deze werkgroep zou erin bestaan
om, binnen de bevoegdheidssfeer van de
Vlaamse Raad, te onderzoeken in welke
mate, op welke wijze en met welke middelen
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• BIJ wijze van afronding nog dit Nederlandstaligen tegen Franstaligen stemde de
Kamer in met een aanbeveling om in de
toekomst het aantal ministers en staatssekretarissen te beperken Een amendement
van Agalev'er Geysels werd bijna unaniem
verworpen In tegenstelling tot zijn fraktiegenoten onthield Hugo Coveliers zich Zijn
motivering ,,lk heb mij onthouden omdat de
tekst schabouwelijk Nederlands bevat, zo
o m , zodat ten minste een lid van elk
geslacht is " (Gelach in de zaal)

VNOS OP TV 2
Op dinsdag 21 mei a s gaat de VU op het
scherm met een debat over Vrede Nemen
deel Jaak Vandemeulebroucke, dr Jef De
Loof (Artsen tegen Atoomwapens) en mevrouw Pat Patfoort (lOT-Vredeswerk)
Wie aan het debat wil deelnemen neemt
kontakt op met Carine Boterberg
(02/223 05 87
Niet vergeten dinsdag 21 mei om 21 u 25
op TV 2

MIGRANTEN

De steeds terugkerende politiekontroles zorgden voor een verziekt klimaat tussen ordehandhavers en politie.
Wrevelagenten moeten nu trachten de gemoederen te bedaren. Tijdens de rellen zelf pakte de politie heel wat
migranten-toeschouwers op, zoals deze moeder en dochter.
(foto R. oe Moor)
(vervolg van biz. 7)
Op die manier kan de plaatselijke migrantenbevolking betrokken worden bij het vermijden of stoppen van relletjes zoals deze
van afgelopen weekend. Tevens kunnen de
gemeentebestuurders via deze kanalen de
échte noden en behoeften zowel van de
autochtone als van de allochtone bevolking
leren kennen.
Er dient werk gemaakt te worden van de
veralgemening van het interkultureel onderwijs. Wederzijdse kulturele uitwisselingen en
begrip dienen reeds op school aangeleerd te
worden. Aansluitend hierbij dient méér dan
vandaag aandacht geschonken aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en
vorming, dit uiteraard met het oog op de
latere tewerkstelling.
Vervolgens dient, in het belang van een
harmonieuze samenleving, dringend werk
gemaakt te worden van het tewerkstellen van
migranten in specifieke sektoren: hulpagen-

ten van de politie, maatschappelijke of gezondheidswerkers.
Tenslotte de belangrijkste les: dat men
ophoudt met de terugkeer van migranten als
dé oplossing voor alles naar voor te schuiven. Dergelijk loos gepraat kan slechts de
spanningen verhogen, het werkt als een rode
lap op vele migrantenjongeren en is overigens de reinste volksverlakkerij en misleiding."
• Zijn de konkrete maatregelen die het
Brusselse hoofdstedelijk gewest genomen heeft afdoende?
„Onmiddellijk na de gebeurtenissen heeft
minister-voorzitter Picqué 59 miljoen uitgetrokken. Deze moeten dienen om op korte
termijn een 60-tal hulpagenten aan te stellen
in 8 risiko-gemeenten. Minister Picqué stelde
uitdrukkelijk dat deze hulpagenten zullen
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ingezet worden als wrevelagenten. Dat zijn
politiemensen die bij voorkeur opereren in
één bepaalde wijk en daar de opdracht
hebben het samenleven tussen migranten
en Belgen te bevorderen. Daartoe zou de
voorkeur uitgaan naar kandidaten van
vreemde engine.
Daarnaast stelt het gewest 15 personen —
maatschappelijke assistenten — ter beschikking van die gemeenten om de dialoog en
het permanent overleg tussen de gemeente
en de lokale migrantengroepen op gang te
trekken. Dit ligt overigens volledig in de lijn
van wat ikzelf reeds meermaals heb voorgesteld.
Niettemin ben ik van mening dat, naast de
politionele versterking via de wrevelagenten,
ook het sociale integratiebeleid dient verstevigd te worden."
(Pdj)
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VU-KONGRES
MAAKT BALANS OP

T

ER bespreking op het kongres
lag een aktualiteitsresolutie
waarin een beknopte, eerlijke
balans werd opgemaakt van het
tot hiertoe gepresteerde regeerwerk. Zonder
triomfalisme,
maar evenmin zonder valse bescheidenheid. Er werd herinnerd aan de uitgangspunten
waarop de VU haar regeringsdeelname baseerde : een onomkeerbare doorbraak naar het Vlaamse
zelfbestuur, een goed en rechtvaardig herstelbeleid en de maatschappelijke vernieuwing in de politieke kuituur, een betere
demokratie en leefmilieu...
In de regeerakkoorden van de drie regeringen waarin de VU toetrad werden voldoende
positieve elementen gevonden om mee te
werken aan de uitvoering ervan.

BALANS
De beoordeling van dit regeerwerk kon
niet onverdeeld positief zijn. In een regeringskoalitie moet ieder al eens water bij de
wijn doen en is het onomogelijk om elke
eigen inbreng onversneden door de regering
te laten goedkeuren. Na afweging van alle
positieve en negatieve punten oordeelde het
kongres evenwel dat tiet globale resultaat,
ofschoon onaf, tot dusver bevredigend is.
Sommigen wilden eerder een afwijzende
beoordeling. Vanuit het arrondissement
Turnhout werd een amendement op de tekst
voorgesteld waarin de regering een onvoldoende kreeg.
Volgens Turnhout konden de eigen ministers hiervoor geen blaam treffen. Wel koalitiepartners die hun woord met gestand houden. Namens het partijbestuur weerlegde
Hugo Schiltz deze stelling. Hij stelde de
vraag wat het regeerwerk uiteindelijk zou
geweest zijn zonder de VU-deelname. Bijvoorbeeld inzake de staatsomvorming waar
de VU steeds het sterkts aan de federalistische kar getrokken heeft, of inzake het
buitenlands beleid, de beperking van de
wapenhandel, het budgettair beleid of de
nieuwe politieke kuituur.
Bij stemming werd het amendement uiteindelijk verworpen bij 122 tegen, 50 voor en 65
onthoudingen. De tekst waarin het regeerwerk als bevredigend werd beschouwd, werd
dan weer aangenomen met grote instemming van de aanwezigen.
WIJ — 17 MEI 1991

Het publiek was behoorlijk kritisch: een VU-kongres is nooit een kongres met
alleen maar ja-knikkers. Zoals tijdens de stemmingen ook bleek...
(foto J. Van der Perre)

De balans die werd voorgelegd bevatte
zowel positieve als negatieve elementen.
Door de eerste en tweede faze van de
staatsomvorming werd de federale staatsstuktuur fundamenteel en onomkeerbaar
vastgelegd. De uitvoering ervan gebeurde,
anders dan in het verleden, stipt en volledig.
Unitaire rekuperatiepogingen werden afge-

Onder het tema Vlaanderen Belooft organiseerde de VU
Vlaamse Vrije Demokreten zaterdag haar 31ste kongres te
Hasselt. In de eerste plaats wilde de partij een balans opmaken van het regeerwerk. Nu het
in de Wetstraat gonst van geruchten over verkiezingen bleven de verwijzingen en bedenkingen rond een nakende eiektorale krachtmeting dan ook
niet uit. Dat de VU een programmapartij is bleek eens te
meer uit de grote gehechtheid
van de talrijk aanwezige kaderleden aan de principes en het
programma van de partij.
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wezen en ook in Europa verdedigde de
regering federale standpunten.
Al deze verwezenlijkingen dreigen echter
vergeten te worden door de moeilijkheden
rond de derde faze. Moeilijkheden die in de
eerste plaats voortkomen uit de angst van
sommigen om in Vlaanderen een eigen politieke dinamiek mogelijk te maken. Zij vrezen
wellicht dat een eigen Vlaams parlement hun
machtsposities zal aantasten. De VU heeft
de vastgelopen besprekingen over de realisatie van dit parlement opnieuw op gang
kunnen brengen. Sindsdien tracht zij de
opgeworpen hindernissen te ontkrachten.
Naast het staatshervormende werk werd
ook heel wat nadruk gelegd op het budgettair
en sociaal-ekonomisch herstelbeleid. Vooral
het strenge, maar sociaal aanvaardbare begrotingsbeleid van minister Hugo Schiltz
droeg bij tot de beperking van het begrotingstekort. De enorme staatsschuld werd
eindelijk omgebogen. Ook in de ekonomische toestand werd een enorme verbetering
bereikt. Een dalende werkloosheid, de lage
inflatie, een sterke munt, kapitaal-invoer zijn
hier de bewijzen van. De vruchten van de
ekonomische vooruitgang kwamen in de eerste plaats de burgers ten goede, onder meer
door de belastingsverlaging die werd doorgevoerd.

Schaduwzijde was dan weer dat de overheidsinkomsten geleidelijl< aangetast werden. Zo werd te weinig geld uitgetrokken
voor ontwikkelingssamenwerking, investeringen en openbaar ambt. Tegen fiskale
spitstechnologie en fraude werd te zwak
opgetreden.

VERNIEUWING
De VU ligt mee aan de bazis van de vele
maatschappelijke vernieuwingen die deze
regering doorvoerde ; meer geld voor wetenschapsbeleid, een flekslbele pensioenleeftijd, betere kontrole op de ziekteverzekering
en de werking van de ziekenfondsen, versterking van de bestaanszekerheid van de
zwaksten. Toch namen de tekorten in de
sociale zekerheid toe door te weinig selektiviteit en kontrole op de uitgaven.
Het kommunautaire verschil in de uitgaven
voor klinische biologie werd weggewerkt.
Ook inzake de nieuwe politieke kuituur
werden enkele belangrijke stappen gezet.
Onder meer kwam er de wet op de financiering van de politieke partijen en de beperking
van de verkiezingsuitgaven. Het wetsontwerp op de depolitizering van het gerechtelijk apparaat werd reeds goedgekeurd door
de Senaat.
Binnen hun departementen voerden de
VU-ministers een nieuwe politiek van beperking van de invloed van de politieke partijen,
onder meer in de toekenning van onderzoekskredieten. Spijtig genoeg botsten de
VU-voorstellen inzake depolitizering vaak op
de onwil van de traditionele partijen die liever
de oude geplogendheden aanhielden.
Ondanks een voortdurend aandringen van
de partij werden onvoldoende aanzetten voor
de uitbouw van een modern, professioneel
Openbaar Ambt gegeven waarin benoemingen en bevorderingen objektief geschieden.

konkrete maatregelen om ook de amnestiegedachte eindelijk gestalte te geven.
Dat de VU meer is dan een regeringspartij,
en zij haar werkzaamheden nooit los kan of
wil zien van haar programma, bleek duidelijk
uit verschillende interventies die de jongeren
op het kongres hielden. Zij konden hierbij op
algemene instemming rekenen. Om dit te
konkretiseren werd een amendement van
VUJO en het arrondissment Oudenaarde
aangenomen waarin ,,de VU Vlaamse Vrije
Demokraten werd aangespoord om over de
komende verkiezingen heen de vernieuwende lijn, die op het kongres van vorig jaar te
Leuven werd getrokken, verder te zetten. Het
Toekomstplan voor Vlaanderen moet in al
zijn konsekwenties worden uitgebouwd."
Het is opnieuw een bewijs dat het gedachtengoed van de Vlaamse Vrije Demokraten
de jongeren aanspreekt. De VUJO zette
deze stelling kracht bij door in een verrassend en bijzonder pittig manifest een aantal
krachtlijnen van dit gedachtengoed scherp te
stellen.

VU NEEMT VOORTOUW
Uiteraard kon ook het beleid van de VUministers niet ontbreken in een beoordeling.
Het kongres feliciteerde hen. Elk op hun
domein zijn ze de veruitwendiging van een
betere, vernieuwende aanpak waarvoor de
VU tekent. Meer en betere ontwikkelingshulp, een vernieuwde ABOS, meer aandacht
voor nederlandstalige ontwikkelingslanden,
een verkeers- en vervoersplan voor Vlaanderen, De Lijn, meer verkeersveiligheid en
aandacht voor de zwakke weggebruiker, één
havenbeleid, een Brussels instituut voor het
milieubeheer, meer sociale huisvesting in de
hoofdstad, een Brussels veiligheidsplan, een

stevige verdediging van de Brusselse Vlamingen...
Het zijn slechts enkele beleidsvoorbeelden
waarop een duidelijke VU-stempel werd geplaatst. Het kongres benadrukte evenzeer
dat de invloed van de VU op de diverse
regeringen tot stand werd gebracht door een
goede samenwerking tussen ministers, frakties en partij. Ministerieel werk krijgt vaak
heel wat meer aandacht van de persjongens
dan het dagdagelijkse werk in het parlement.
Het één kan evenwel niet zonder het ander.
Ook buiten de partij wordt trouwens erkend
dat de VU-parlementairen stevig wetgevend
werk verrichten.
De globale slotsom van het kongres kon
dan ook positief zijn. Wel stelde de partij dat
zij zich voor de uitwerking van het gehele
regeerakkoord engageerde. Een aantal projekten werden nog niet of slechts gedeeltelijk
verwezenlijkt. Hierin moet de regering haar
verantwoordelijkheid opnemen Konkreet
werd hiervoor verwezen naar de verwezenlijking van de derde faze zoals voorzien in het
regeerakkoord, de verderzetting van het gevoerde herstelbeleid en de gezondmaking
van de overheidsfinanciën, de maatschappelijke vernieuwing en de nieuwe politieke
kuituur.
Ook werden amendementen aanvaard die
aansturen op de bedoelde verzoeningsmaatregelen en op een beleid om de leefbaarheid
van Brussel en Vlaams-Brabant te vrijwaren.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten zullen
hierin het voortouw nemen. Koalitiepartners
die zich aan hun gegeven woord willen
onttrekken moeten hieruit de juiste konklusies trekken. Als de regering het regeerakkoord niet meer zou kunnen of willen uitvoeren, dan moet ze ontslag nemen en het
oordeel van de kiezer vragen
Stefan Ector

AMNESTIE
In het regeerakkoord werd een passus
over de verzoening tussen al de burgers van
het land ingeschreven. Hier slaagde de VU
erin in een aantal individuele dossiers de
financiële en sociale gevolgen van de repressie weg te werken, zodat ook voor deze
mensen de oorlogsbladzijde omgedraaid
werd. Bij gebrek aan medewerking van de
regeringspartners konden nog geen algemene maatregelen verwezenlijkt worden. Bij de
bespreking van dit thema op het kongres
bleek duidelijk de gehechtheid van kaderleden aan de amnestie-principes. Vanuit de
arrondissementen Mechelen en Brussel werden amendementen om dit te onderstrepen
voorgesteld.
Vooral het pleidooi van senator Walter
Luyten tijdens de voorbereidingen van de
resolutieteksten droeg ertoe bij dat het kongres in haar resolutie ekspliciet aandringt op

Vice-pfemier ouiiitz, voorzitter van de partijraad Van den Bempt, aigemeen
voorzitter Gabriels en minister Geens zijn voor een verdere regeringsdeelnanie.
(foto J. Van der Perre)
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IN DE GOEDE
Tijdens zijn slottoespraak maakte algemeen VU-voorzitter Jaak Gabriels de balans
op van de regeringsdeelname van de Volksunie. Deze balans helt over in de goede
richting, aldus Gabriels. Hij had het over de
eerste en de tw/eede faze van de staatshervorming, het herstelbeleid en een korf van
maatschappelijke en politieke vernieuwingen die de VU aankaartte. Zo noemde de
VU-voorzitter de depolitizering van de magistratuur op, de bescherming van het privéleven en de persoonlijke informatie, en het
v\/etsontwerp op de kontrole en beperking
van de wapenhandel.
Er blijft evenwel nog werk aan de winkel.
De depolitizering van de ambtenarij ligt bvb.
nog te wachten, en ook op andere vlakken
dienen zich nog tests aan voor een nieuwe
politieke kuituur. Gabriels verwees naar de
Silco-affaire: Voor de politieke geloofwaardigheid is het nodig dat de regering in alle
openheid de politieke konklusies van het
onderzoek bekend maakt. Ook als deze hard
aankomen voor één of andere polltlkus of
partij.
En natuurlijk blijft ook de derde faze nog
een kopzorg van de VU-voorzitter. Gabriels
riep de premier op om de vijf koalitiepartners
uit te nodigen, en hen zonder omwegen te
laten zeggen of zij ja dan neen bereid zijn
terug te keren naar de ondubbelzinnige beleidslijn die in het regeerakkoord is neergeschreven. Gabriels waarschuwde ervoor om
de legislatuur nodeloos te rekken, om per se
de datum van 19 januari '92 te halen: De
datum van januari 1992 heeft geen enkele
waarde op zichzelf Wat telt is het belang van

wat nog kan afgewerkt worden. Zodra vaststaat dat, na een korrekte boekhoudkundige
afsluiting en de afwerking van enkele belang-

rijke projekten, de rest van het regeerakkoord niet verwezenlijkt kan worden, is het
beter naar de kiezer te stappen.

EEN PIT MET VRUCHTVLEES
In zijn toespraak stond algemeen sekretaris Willy Kuijpers versteld. Versteld van het
wonder van de VU: de dagelijks volgehouden, belangeloze en vrijwillige inzet van
honderden, duizenden leden en kaderleden.
Kuijpers verwees o.m. naar de manifestatie
van het Aktiekomitee Vlaanderen '90, waar
de VU de grootste en beeldrijkste groep
vormde, naar de Kultuurdag in Antwerpen,
naar de 1 mei-viering aan het Daensmonument, naar de ontmoeting met de Vlamingen
in Duinkerke, naar de inzet voor de Koerdenaktie. Aan jullie allen, een dikke "dank u",
een gemeend en hartelijk proficiat, prees
Kuijpers de kongresgangers.

ÜL
Toekomstplan
Voor Vlaanderen

Maar. Volgens de algemeen sekretaris kan
het nog beter. In afdelings- en arrondissementsbesturen vormen we weliswaar een
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harde kern, maar het betreft — helaas —
vaak een afgezonderde kern. (...) We zijn
zonder twijfel de pit, maar het vruchtvlees —
toch wel dé voonvaarde voor smaak en
appreciatie — het vruchtvlees durft al eens
ontbreken.
Kuijpers pleitte ervoor om van de afdeling
een politieke akademie te maken, een voelkring, niet boven of los van de medeburger,
maar samen met hem. We moeten zonder
verwijl, zonder aarzeling werk maken van de
plaatselijke vertaling van het Toekomstplan,
de wezenlijke eigenheid van de VU naar het
brede publiek brengen. Word levende cellen
met buiten, met aan de rand, maar temidden
het maatschappelijk gebeuren, riep Kuijpers
de aanwezigen op.
(pdj)
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SOCIALE VERKIEZINGEN

D

E resultaten van de vierjaarlijkse
sociale verkiezingen geven een
duidelijk beeld van de krachtverhouding tussen de vakbonden,
maar toch moet de betekenis
ervan gerelativeerd worden. Immers, lang niet alle werknemers
kunnen eraan deelnemen. Dat is
alleen voor aktieve werknemers
van grotere partikuliere bedrijven uit de profit- en nonprofit-

sektor.

Zo konden in 1987 werknemers van meer
dan 5.000 bedrijven (met meer dan 50 personeelsleden) vertegenwoordigers kiezen voor
de komitees voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen (kortweg
komitees). Werknemers van zo'n 3.000 bedrijven (met meer dan 100 werknemers)
konden dat ook voor de ondernemingsraden.

Maar de ongeveer 1 miljoen werknemers
in bedrijven met minder dan 50 personeelselden, de werklozen, loopbaanonderbrekers,
bruggepensioneerden en het merendeel van
de werknemers die voor de overheid werken,
kunnen geen vertegenwoordigers kiezen.
Bovendien nemen niet alle kiesgerechtigden ook werkelijk deel aan de sociale stembusgang. In 1987 stemden slechts 67% van
de kiesgerechtigde werknemers voor de ondernemingsraden (64% voor de komitees).
Vooral in de nonprofit-sektor was de belangstelling gering: slechts 40% koos voor de
ondernemingsraden en 36% voor de komitees.

KADERLEDEN
in 1987 konden kaderleden (in bedrijven
met minstens 100 werknemers en minimum
15 kaderleden) voor het eerst hun eigen
vertegenwoordigers kiezen in de ondernemingsraden.
De eigen vertegenwoordiging werd al jaren gevraagd door de ,,onafhankelijke" Nationale Konfederatie van Kaderpersoneel
(NCK). Aanvankelijk was de NCK niet gelukkig met de opname van afzonderlijke kadervertegenwoordigers in de ondernemingsraden en pleitte ze voor afzonderlijke kaderraden in de bedrijven. Niettemin deed het NCK
mee aan de sociale verkiezingen en doorbrak daarmee het jarenlange monopolie van
de drie grote vaktjonden.
ABVV, ACV en ACLVB verdeelden bij
iedere sociale verkiezing alle stemmen en
zetels in resp. ondernemingsraden en komitees onder elkaar. Maar in 1987 dongen ook
de NCK en allerlei individuele (meestal bedrijfsgebonden) kaderlijsten naar de gunst
van het kaderpersoneel.
De kaderlijsten van de drie vakbonden

konden slechts 43,7% van de kaderstemmen verzamelen. Maar de NCK en de individuele kaderlijsten konden evenmin aanspraak maken op de volledige representativiteit voor de kaderleden. Het NCK behaalde
34,1% van de kaderstemmen, de diverse
kaderlijsten 22,2%.

VERLIES
De opkomst van de ,,onafhankelijke" kaderlijsten had duidelijk stemmenverlies tot
gevolg voor de traditionele vakbonden. Bij de
stemmenpercentages voor de ondernemingsraden daalde het ABVV van 43,4% in
1983 naar 40,8% in 1987 (-2,6%), het ACV
van 48,6% naar 47,9% (-0,7%) en het
ACLVB van 7,9% naar 7,5% (-0,4%).

Van 3 tot 16 juni vindt in duizenden bedrijven in dit land de
elfde editie plaats van de vierjaarlijkse sociale verkiezingen,
waarbij 780.000 werknemers
hun vertegenwoordigers kiezen in de ondernemingsraden
en de komitees voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen.
Tot in 1987 was de lijstvorming
voor de sociale verkiezingen
het monopolie van de drie traditionele vakbonden: het socialistische ABW, het kristelijke
ACV en de liberale ACLVB.
Daaraan kwam vier jaar geleden een einde met de invoering
van aparte kieskolleges voor
kaderleden voor de ondernemingsraden (niet voor de komitees veiligheid) en de opkomst
van onder meer de Nationale
Konfederatie van Kaderpersoneel (NCK). Ook nu zijn er vier
nationale lijsten: ACV (1), ABW
(2), ACLVB (3) en NCK (4).
Dat verlies ging overwegend naar de Nationale Konfederatie van het Kaderpersoneel
(2,3%) en iets minder naar de bedrijfsgebonden kaderlijsten (1,5%).
Omdat de traditionele vakbonden allemaal
stemmenverlies leden, bleef hun onderlinge
krachtverhouding nagenoeg ongewijzigd.
Het ACV bleef de grootste werknemersorganizatie, met 47,9% van de stemmen voor de
ondernemingsraden en 49,6% voor de komitees. Het ABVV haalde resp. 40,8% en
41,9%, de ACLVB 7,5% en 8,6%.
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Minister Dehaene en ACV-vakbondsleider Hervé Decuyper voor de (mislukte) onderhandelingen over een
centraal akkoord voor de ambtenaren,
(foto E. Peustjens)
In de jaren '70 had het ACV de koppositie
van de socialistische ABVV overgenomen,
dat in de jaren '50 en '60 onmiskenbaar de
beste verkiezingsresultaten kon voorleggen
(en meer dan de helft van alle stemmen
behaalde).
Maar het stemmenpercentage van het
ABVV ging bij elke sociale verkiezing gestaag achteruit, terwijl het ACV een omgekeerde beweging meemaakte. De kleine liberale vakbond ACLVB verdubbelde weliswaar
zijn stemmenpercentage sinds 1954 (van
3,5% naar 7,5% in 1987), maar blijft ver
verwijderd van de twee grote vakbonden.
Het ACV dankt zijn koppositie in de eerste
plaats aan zijn overwicht in de nonprofitsektor. In 1987 ging daar liefst 69,6% van de
stemmen voor ondernemingsraden naar het
ACV, tegenover slechts 21,7% voor het
ABVV en 6,9% voor het ACLVB.
Vooral in de Vlaamse nonprofit-sektor
staat het ACV sterk.
In de profit-sektor zijn ABVV en ACV aan
elkaar gewaagd. In 1987 behaalde het ACV
iets meer stemmen (44,8%) dan het ABVV
(43,5%). Toch blijft het ABVV in de Waalse
profit-sektor de sterkste met meer dan de
helft van de stemmen.
PVS
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SOCAAL

INSPRAAK IN DE ONDERNEMING
Hoe ver reikt de macht van de ondernemingsraden en de l<omitees voor veiligheid? Kunnen de werl<nemers echt mee
beslissen in hun onderneming? Arbeiderskontrole, medebeheer of Inspraak:
veel vlaggen die niet dezelfde lading dekken.

naoorlogse samenleving Er groeide een
konsensus bij een groep syndikale en patronale onderhandelaars om de sociale verhoudingen na de bevrijding te normaliseren en
samen te werken aan de heropbouw van het
land

De ontstaansgeschiedenis van het sociaal
overleg vat aan tijdens de tweede wereldoorlog Binnen en buiten bezet België worden
plannen gesmeed voor de inrichting van de

Zo ontstond in 1944 het Sociaal Pakt, een
tekst van 54 paragrafen die aan de werkgevers sociale vrede en verhoging van de
produktiviteit wilde garanderen in ruil voor

bestaanszekerheid en medezeggingschap
voor de werknemers
Dit pakt voorzag sociaal-ekonomische
overlegorganen op ondernemings-, sektorieel en nationaal vlak In dezelfde geest
werd al spoedig werk gemaakt van een
geheel van sociale en kollektieve voorzieningen De besluitwet op de Maatschappelijke
Zekerheid van 28 december 1944 zette een
eerste stap in de uitbouw van ons stelsel van
sociale zekerheid.

Stemmenpercentages ondernemingsraden

Stemmenpercentages kaderlijsten
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SOCIAAL
Om die operatie te doen slagen was een
parallelle opbouw van een sociaal-ekonomisch overlegsisteem noodzakelijk. In 1945
werden reeds de paritaire komitees voor alle
sektoren wettelijk erkend. Van 1944 tot 1948
vonden talrijke arbeidskonferenties plaats,
waar vakbonden en werkgeversorganisaties
o.l.v. de toenmalige eerste minister Van
Acker onderhandelen over lonen- en prijzenpolitiek, een statuut voor de sindikale afvaardiging, e.d. meer.
Dit geheel werd afgerond met de goedkeuring van de wet van 20 september 1948 op de
organisatie van het bedrijfsleven. Deze kaderwet omvatte een geheel van instellingen,
• dat op sociaal en ekonomisch vlak de georganiseerde dialoog tussen werkgevers en
werknemers zou invoeren. Ze ligt aan de
basis van de sociale verkiezingen, die vanaf
1950 om de vier jaar zouden doorgaan.

INSPRAAK
Voor de totstandkoming van deze wet
werden in de schoot van de regering en in de
sociale middens heroïsche diskussies gevoerd over de vraag hoever het medezeggingschap van de werknemers in het bedrijfsleven kon gaan.
Binnen het ABVV koos A. Renard voor een
industriële demokratie in de vorm van arbeiderskontrole als eerste stap naar medebeheer. Het uiteindelijk doel was de arbeidersklasse het beheer te verschaffen over een
omgevormde ekonomie die in dienst van de
gemeenschap moest staan. A. Renard en de
zijnen wilden dus struktuurveranderingen
die zouden leiden tot de hervorming van de
kapitalistische maatschappij.
De werkgevers daarentegen verdedigden
een totaal andere vizie. Ze aanvaardden de
samenwerking met de werknemers in ondernemingsraden, doch deze samenwerking
had als eerste doel de produktiviteit op te
drijven, zonder daarbij afbreuk te doen aan
de eenheid van de leiding en het gezag van
het ondernemingshoofd. Aan medebeheer
en arbeiderskontrole hadden ze geen boodschap.
De wet op de organisatie van het bedrijfsleven hield de kerk in het midden, en sloot
sterk aan bij het gedachtengoed van het ACV
en de gematigde vleugel van het ABVV.
Geen hervormingen in de richting van "de
socialisatie der produktiemiddelen", doch
het garanderen van de inspraak en de betrokkenheid van de werknemers bij het produktieproces langs drie organen: de ondernemingsraad, het komitee voor veiligheid en
gezondheid en de syndikale afvaardiging.

SAMENWERKING
De ondernemingsraad (OR) en het komitee voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (KVGV) zijn paritaire organen, die samengesteld zijn uit evenveel verkozenen van de werknemers als
afgevaardigden van de werkgever. Het zijn in

Het KVGV poogt o.m. ongevallen te voorkomen. Het advizeert de werkgever
over ale maatregelen die gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.
essentie samenwerkings- en overlegorganen. Beide partijen ontmoeten elkaar op
deze vergaderingen om gezamenlijk een
aantal problemen i.v.m. het reilen en zeilen
van de onderneming op te lossen. Hun
bevoegdheid is hoofdzakelijk advizerend van
aard.
Het KVGV houdt zich bezig met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers,
en poogt een preventiebeleid te ontwikkelen
om ongevallen te voorkomen. Het advizeert
de werkgever over alle maatregelen die gevolgen hebben voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers, bvb. de
invoering van nieuwe technieken, de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, het
gebruik van gevaarlijke stoffen. Werknemers
kunnen met hun klachten steeds bij het
komitee terecht. Verder staat het KVGV in
voor de higiëne van de werkplaatsen, en
werkt het aktief samen met de arbeidsgeneeskundige dienst en de arbeidsgeneesheer.
De ondernemingsraad heeft ruimere bevoegdheden. Hij kan advizeren over de arbeidsorganisatie en de arbeidsvoorwarden,
en over elk vraagstuk dat hem vooraf door de
werkgever wordt voorgelegd. Hij heeft verder
inspraak in de tewerkstellingspolitiek: de
werkgever moet het advies van de OR vragen over de kriteria van aanwerving en
afdanking van het personeel. Verder moet de
OR advizeren over alle maatregelen die de
geest van samenwerking in de onderneming
bevorderen.

paritair overlegorgaan, doch vormt enkel de
spreekbuis van de werknemers die bij de
vakbonden, aktief in de onderneming, aangesloten zijn. De syndikale afvaardiging vertegenwoordigt slechts de eigen vakbondsleden, en wordt meestal aangeduid door de
plaatselijke of nationale vakbondsleiding. Ze
wordt dus niet verkozen door alle werknemers uit de onderneming.

VRIJE VERKIEZINGEN?
f\^en kan zich natuurlijk de vraag stellen of
de huidige sociale verkiezingen niet teveel
sindikale verkiezingen zijn. Alle werknemers
in de ondernemingen waar verkiezingen gehouden worden, mogen wel stemmen, maar
enkel op kandidaten op de lijsten van de drie
politieke vakbonden.
Daarom stelt de VU voor dat ook andere
vakbonden en groepen van werknemers tot
de verkiezingen zouden toegelaten worden.
De monopoliepositie van de bestaande vakbonden is niet demokratisch en moet dus
doorbroken worden.
Ook in de openbare diensten zouden sociale verkiezingen moeten georganiseerd
worden. Nu werkt men met ledentellingen.
Wie 10% van het personeel als lid heeft, mag
meespelen. De anderen niet. Vertegenwoordigers worden niet verkozen, maar aangeduid. Ook hier zouden alle werknemers in
staat moeten zijn om zich verkiesbaar te
stellen, zodat ze door hun kollega's gemandateerd zijn om de eisen van het personeel te
vertolken en te verdedigen.

Daarnaast kan de OR toezien op de korrekte toepassing van de wetgeving ter bescherming van de werknemers, en moet hij
geïnformeerd worden over de produktiviteit
en de algemene toestand en evolutie van de
onderneming. Jaarlijks moeten de bedrijfsresultaten aan de OR bekendgemaakt worden.
Tot slot beslist de OR over het werkplaatsreglement, de data van de jaarlijkse verlofdagen, en beheert hij de maatschappelijke
werken (de pensioensfondsen, de refters en
kantines, de kulturele en ontspannende aktiviteiten,...) van de onderneming.

Voorzitter Jaak Gabriels verwoordde deze
bekommernis treffend op de 1 mei-bijeenkomst te Aalst: ,,ln een echte pluralistische
samenleving moet plaats zijn voor verschillende vakbonden, die in de beste verstandhouding met elkaar kunnen samenwerken,
los van de politieke partijen."
Er is nog een lange weg af te leggen naar
een vrij, pluralistisch en demokratisch Vlaanderen.

De sindikale afvaardiging tenslotte is geen

PVS
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EEN VLAAMSNATIONALIST BIJ HET LBC
Pol Van Den Bempt is naast voorzitter
van de VU-partijraad ool< sekretaris van de
ondernemingsraad en lid van het Komité
voor Veiliglieid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaats (KVGV) van het
Universitair Ziekenhuis te Pellenberg. Hij
staat voor de komende sociale verkiezingen op de lijst voor de Landelijke Bediendencentrale (LBC), de bediendenvakbond
van het ACV.
• Wat is de inzet van deze sociale verkiezingen?
„Ik geloof niet dat men bij de sociale
verkiezingen echt van een inzet kan spreken
zoals dat opgaat bij parlements- of gemeenteverkiezingen. Men kan bij de sociale verkiezingen niet echt gewagen van nationale
kampanjes of nationale programma's. Wel
worden er natuurlijk per vakbond dezelfde
affiches gebruikt, krijgen de vakbonden overal hetzelfde nummer en hanteert men dezelfde slogans. Maar de inhoudelijke invulling is
louter plaatselijk. Bij ons gaat het om ons
ziekenhuis en wat voor ons van tel is hier,
wat er hier kan verbeterd worden."
• Waarover gaat het dan in jouw sektor?
„In de ziekenhuizen en de non-profit-sektor in het algemeen zijn er zware problemen.
Alles moet veel sneller gebeuren dan vroeger, en het takenpakket breidt steeds uit.
Anderzijds wordt er steeds meer bezuinigd
op personeel en werkingsmiddelen. Dit heeft
voor gevolg dat de veiligheid in het gedrang
dreigt te komen. Het werk kan niet langer
gedaan worden zoals het boekje het voorschrijft, er worden bijna noodgedwongen een
aantal veiligheidsmaatregelen niet langer
toegepast. Dit kan zware gevolgen hebben."

dan nog zit je in de situatie dat je steeds
afhankelijk blijft van de werkgever, hij betaalt
tenslotte je loon.
Een ander vervelend gevolg van vrije sociale verkiezingen is bvb. het ontbreken van
een wettelijke bescherming voor de peters
van een nieuwe lijst. Zoals bij andere verkiezingen moet je om een nieuwe lijst in te
dienen een aantal handtekeningen verzamelen. Wie echter zijn handtekening zet, is niet
beschermd. Je bent wel beschermd als je op
een lijst staat. Deze situatie versterkt natuurlijk ook de macht van de vakbonden. Daardoor kunnen ze er praktisch zeker van zijn
dat er geen nieuwe, vrije of onafhankelijke
lijsten ingediend worden.

IDEOLOGISCHE
OVERTUIGING
Je mag ook niet vergeten dat de bestaande vakbonden hun afgevaardigden in de
ondernemingsraad of in het KVGV zeer degelijk scholen. Het is als lid van de ondernemingsraad bvb. zeer belangrijk datje op de
hoogte blijft van de sociale wetgeving of de
wetgeving op het gebied van je beroepssektor. De vorming die het LBC kan verstrekken
is voor ons van onschatbare waarde. Bij vrije
lijsten heb je die omkadering met al die
achtergrondinformatie, vormingssessies, de
duiding van wetsartikels, etc veel minder.
Een vakbond met een stevige struktuur zal er
in die zin veel beter in slagen om de verdediging van de werknemer te behartigen."

• Wat is volgens jou de essentiële opdracht van de vakbond?

VRIJE VERKIEZINGEN?
• Gaat het echt om vrije sociale verkiezingen?
„Neen. Sociale verkiezingen zijn inderdaad geen vrije verkiezingen. Dat zou vanzelfsprekend veel beter zijn, maar dan moeten eerst wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Op dit moment zou de invoering
van echt vrije sociale verkiezingen een aantal vervelende nevengevolgen hebben.
Sommige werkgevers zou bvb. niet liever
hebben dan dat iedereen zomaar vrij aan de
verkiezingen zou kunnen deelnemen. Dan
kan de werkgever veel makkelijker een verdeel- en heerspolitiek voeren tegenover de
werknemers. In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen bvb. leidt een klinkende
overwinning bij de sociale verkiezingen er
niet toe dat men echt het beleid kan omvormen. l\/len kan wel, samen met de werkgever, het beleid bepalen, meer niet. Maar zelfs
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„De taak van de vakbond is de belangenbehartiging en bescherming van de werknemers. Nu stellen we natuurlijk vast dat de
vakbonden veel verder gaan dan deze doelstelling. Ze hebben zich opgewerkt tot sociaal-ekonomische belangengroep, ze bepalen in de hogere regionen van het sociale,
ekonomische en politieke leven mee het
beleid. Dat gaat allemaal veel verder dan de
oorspronkelijke opzet van de vakbond. Ik
heb als basismilitant niets te maken met de
standpunten die het ACV op federaal nivo
inneemt. Ik word er ook niet over geraadpleegd. En ik ben het zeker niet eens met
alles wat er verkondigd wordt. Als het ACV
bvb. pleit voor een 32-urenweek in de ziekenhuizen, dan is dat demagogie. Wie de situatie goed kent, weet dat zoiets op dit moment
niet kan omdat er gewoon te weinig geschoold ziekenhuispersoneel op de markt is.
Waar ik wel achter sta is de eis voor een
betere opleiding en promotie voor de verpleegkunde, voor bijkomende vorming en al
wat het imago van de verpleegkundige kan
verbeteren. Maar wanneer de verpleegscholen leeg zijn, heeft een pleidooi voor de 32urenweek geen zin."
• Wordt er bij de sociale verkiezingen nog
gestemd volgens ideologische overtuiging?
„De ideologische overtuiging speelt bij
ons in het ziekenhuis geen enkele rol meer.
Wie bij ons op de lijst staat hoeft helemaal
geen lid te zijn van de CVP. Het gebeurt wel
dat mensen die bij de vakbond verkozen
werden later opgevist worden door de partij.
Maar ik denk dat de scheiding tussen katolieke partij en katolieke vakbond in de nonprofitsektor nog groter is dan in de bedrijfswereld. Er bestaat bij onze militanten een
zeer grote afkeer van de CVP als partij die
toch maar steeds ministers levert voor sociale departementen die er gewoon niets van
terecht brengen.
Bij ons wordt er gestemd voor de inzet van
de afgevaardigden. De mensen merken snel
wie zich inzet voor de belangen van de
werknemers in het ziekenhuis. En zo hoort
het ook."
• Voor wie moeten de Vlaamsnationalisten dan stemmen bij de sociale verkiezingen?

Van den Bempt: „Bij de sociale verkiezingen wordt bij ons niet meer
volgens ideologische overtuiging gestemd".
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„Voor die mensen binnen het bedrijf die
zich echt inzetten voor de belangen van de
werknemers, om het even op welke lijst ze
zich bevinden. Ik vind niet dat Vlaamsnationalisten afkerig moeten staan van deze verkiezingen. Ikzelf bvb. steek mijn Vlaamsnationale overtuiging niet onder stoelen of banken, maar toch probeer ik binnen het LBC
mijn werk in de ondernemingsraad of het
KVGV naar beste vermogen te doen."
(Pdj)

SOCIAAL

HET LOON VAN
DE WERKMAN

D

E materiële en geestelijke toestand van de arbeiders van de
negentiende eeuw was allesbehalve menselijk, hij vormde de
kern van de Sociale Kwestie van
die tijd. Akties om daar een
einde aan te stellen bleven niet
uit en namen een steeds dreigender vorm aan. Een gezaghebbende uitspraak over deze
„nieuwe dingen en toestanden"
kon niet lang uitblijven. Dat gebeurde in mei
1891 met de pauselijke brief Rerum Novarum.
Dit Romeinse dokument is een begrip
geworden voor de kerkelijke-sociale beweging in het algemeen en voor de katolieke
arbeidersbeweging in het biezonder. Rerum
Novarum werd tevens een simbool, uitgedragen in optochten, herdenkingen, door verenigingen in programma's en pamfletten en in
talloze publikaties, zowel vormend als fundamenteel wetenschappelijk van aard.

PISTE TOT BEZINNING"
Het eeuwfeest van de encycliek, dat met
de nodige luister hier bij ons en in onze
buurlanden gevierd wordt, nodigt vooral uit
tot reflektie omtrent de tijd waarin en de
mensen voor wie het dokument geschreven
werd.
Op het ogenblik waarop in Oost-Europa
het socialisme aan herbevraging toe is,
waarop zowel Afrika als in Latijns-Amerika
de vraag naar sociale rechtvaardigheid
steeds dringender wordt, terwijl in de geïndustrialiseerde wereld m.n. in Amerika,
Groot-Brittanië en Japan het neoliberalisme
triomfeert, wordt terecht de vraag gesteld
naar de menselijke dimensie van de ekonomie.
Ook hier biedt Rerum Novarum een basis
voor de opmaak van een nieuwe balans
binnen het kristendom en een piste tot bezinning over de nabije en verdere toekomst.
Talrijke publicisten en vorsers hebben deze
uitnodgiging tot reflektie beantwoordt.
Met zijn studie Het loon van de werkman.
Christenen en Katholieken in België ten tijde
van Rerum Novarum wil historikus en publicist Frans-Jos Verdoodt hieraan zijn bijdrage
leveren.
Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op
een aantal specifieke aspekten van het sociaal denken en handelen van gelovigen in
België tijdens de 19de eeuw. De auteur gaat
uitvoerig in op de politieke en sociale kontekst waarin Rerum Novarum zich situeert.
Belangrijk hierin waren de woelige stakingen

in de Waalse industriële centra op 16 maart
1886 n.a.v. de vijftiende verjaardag van de
revolutionaire Commune van Parijs.
In België werd Rerum Novarum tijdens de
eerste paar decennia na zijn verschijning
vooral het reflektiepunt van de politieke twisten en de politieke verdeeldheid onder de
katolieken. Daarbij stond niet het wel-of-niet
aanvaarden van het pauselijk dokument centraaal, welde interpretatiestrijd die eromtrent
werd gevoerd. Dit leidde tot een splitsing in
de begrippen ,,kristelijk" en ,,katoliek" in de

Op 15 mei 1891, deze week
honderd Jaar geleden dus, verscheen de encycliek Rerum
Novarum, een boodschap van
paus Leo Xlli, die langs de bisschoppen om aan de katolieke
wereld gericht werd.
Traditiegetrouw werd de encycliek genoemd naar de aanvangswoorden ervan „Rerum
Novarum", de nieuwe dingen,
de nieuwe toestanden, in casu
„Over de toestand van de werklieden" („De Conditione Oplficum"),
Historikus Frans-Jos Verdoodt
onderzocht het sociaal denken
en handelen van de gelovigen
in België tijdens de 19de eeuw
en ging na hoe de pauselijke
boodschap zich binnen de politieke en sociale kontekst van
die tijd situeerde.
Deze bevindingen werden
neergeschreven in de studie
Het loon van de werkman die
eerlang verschijnt. Een voorbeschouwing.
konfessioneel ongemengde samenleving die
België traditioneel kenmerkte. Het dualisme
kristalliseerde zich in de politiek tegenstelling tussen de Katolieke Partij en de Christene Volkspartij en in de kontroverse tussen de
ultramontanen en de liberaal-katolieken binnen de Katolieke Partij. Gezien het feit dat de
interpretatiestrijd omtrent Rerum Novarum
de kloof tussen progressieven en konservatieven verder uitdiepte werd ook de Kerk
steeds pragender gekonfronteerd met dit
dualisme binnen de Katolieke partij.
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Een Rerum Novarum-affiche uit de
jaren dertig.

GEHEIME BRIEF

~

De Belgische bisschoppen oordeelden immers omtrent de wijze waarop zij uit dit
dilemma konden treden. Die houding bracht
hen in een toestand van immobilisme en
feitelijke stuurloosheid en leidde tot een
gezagsvacuüm binnen de Belgische kerk.
Een formele en definitieve tussenkomst van
de Heilige Stoel kon daar ook niet uitblijven.
Op 21 juli 1895 werd een geheime instruktiebrief uitgevaardigd die opkwam voor een
pluralisme van gematigd-progressieve strekkingen binnen de formeel één te houden
Katolieke Partij. Desondanks ontweken de
zeer konkrete instrukties de kern van de
diskussies tussen de strekking, o.l.v. Ch.
Woeste en het sociaal-katolicisme van A.
Verhaegen, nl. de Sociale Kwestie. Centraal
hierbij stond de interpretatie van het begrip
,,Rechtvaardig loon".
De verdeeldheid omtrent de Sociale Kwestie zou nog gedurende ruim een decennium
alle andere problemen onder de gelovigen
blijven overheersen...
Veerie Schiltz
- Het loon van de werkman. Christenen en
Katholieken in België ten tijde van Rerum Novarum. F.J. Verdoodt, Uitg. Perspektief Uitgaven,
Gent, 1991, 50 biz. Info: 03/226.64.05
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DE UITDAGING VAN
DE VEROUDERING
AT Vlaanderen belooft en bestaat werd de voorbije weken en
maanden, als een afgeleide van
de gangbare federalisering, met
recht en reden m diverse aankondigingen benadrukt. Geen
mens die eraan twijfelt wanneer
een dergelijk toekomstbeeld
vooropgesteld wordt.
Een tikkeltje moeilijker wordt
het wanneer men dit toekomstbeeld nader wil omschrijven door er konkreet
gestalte aan te geven. Wel wordt dan meteen
duidelijk dat het zowel om politiek-institutionele facetten rond de staatshervorming gaat
alsook om allerlei breed maatschappelijke
projekten die zowat iedereen ter harte gaan
en een nadere opvolging verdienen. Globaal
genomen zitten ze vervat in het Toekomstplan voor Vlaanderen zoals het door de VU
Vlaamse Vrije Demokraten wordt uitgetekend.

D

Toekomstgericht denken en
durven denken houdt hoe dan
ook in dat men beseft dat
Vlaanderen, letterlijk en figuurlijk, aan het verouderen is. Tot
voor kort was het gebruikelijk
om op een nogal kunstmatige
wijze enige aandacht te vragen
voor de oude dag door een
week van de derde leeftijd te
promoten. In de kortste keren
is dit evenwel tot een fiktie aan
het verworden. De oude dag is
allerminst een uitzondering;
precies het omgekeerde is
waar. Alleen is het bevreemdend dat dit besef zo lang aan
ons is voorbijgegaan.

ONBETWISTBAAR
Een nadere bevraging, met een veelheid
aan konsekwenties dringt zich op met betrekking tot de zogenaamde vergrijzing en
veroudering van de bevolking. In plaats van
een minderheid maken de ,,grijze panters"
van 65 jaar en ouder straks zowat een derde
van de bevolking uit. Uitgedrukt ten aanzien
van het aantal kiezers vertegenwoordigen ze
nu al 40%. Tegen de eeuwwisseling zal dit
aandeel zelfs tot 50% oplopen. Zuiver elektoraal bekeken gaat het dus om een groep die
meer dan gewone aandacht verdient. Veel
meer nog is dit het geval wanneer men vanuit
een gewone menselijke bezorgdheid tegen
dit omvattend verouderingsproces aankijkt,
des te meer omdat zich binnen dit proces zelf
een ekstra tendens tot veroudering aandient
met alle gevolgen vandien op het vlak van de
sociale en medische voorzieningen, de zorgenverschaffing, de opvangmogelijkheden,
enz...
Met een onbetwistbare zekerheid kan men
immers voorspellen dat, doorheen de eerstvolgende jaren en nog voor het jaar 2000, de
groep van de 60-plussers met 20% zal toenemen.
Tijdens dezelfde periode zullen de 85plussers met 60% stijgen, de groep van de
90-plussers zelfs met ongeveer 100%. Nu al
telt Vlaanderen bijna 20.000 inwoners die tot
de 90-plussers behoren; m het jaar 2000
zullen dit er, mede door de verwachte verlenging van de levensduur, zo'n 40.000 zijn of
bijna 1 % van de totale Vlaamse bevolking.

OMGEKEERDE
DRIEHOEK
Op zich is die tendens tot verlenging van
de levensduur waardevol en heel betekenisvol te noemen. Evenzeer moet men beseffen
dat de pluspunten van deze tendens eerder
relatief zijn en dit om meerdere redenen. Het
toenemend aandeel van het aantal ouderen
IS immers in eerste orde bepaald door een
falende tot be.nedenmaatse vruchtbaarheid,
hetgeen betekent dat de kinderlast van weleer door een overlast aan ouderen wordt
vervangen.
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MAATSCHAPPIJ
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BELGISCHE BEVOLKING
(hypotese van een benedenmaatse vruchtbaarheid)
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Bij het uittekenen van een leeftijdspiramide l<omt dit heel goed tot uitdrul<l<ing. Vergelijkt men de leeftijdsopbouw in Vlaanderen of
in België van het jaar 1985 met de situatie
zoals ze zich kort na de eeuwwisseling zal
aandienen, dan springen de kontrasten meteen in het oog. De piramidale opbouw is
immers op weg om door een omgekeerde
driehoek vervangen te worden. Het is het
direkte rezultaat van een al te spaarzame
vruchtbaarheid (met gemiddeld nog maar 1,5
kinderen per vrouw) naast enkele medische
verwezenlijkingen die het optrekken van de
levensduur onder ouderen tot de mogelijkheden deed en doet behoren. Naar de nabije
toekomst toe zal dit proces zich verder doorzetten, met alle gevolgen vandien op het vlak
van de zogenaamde ontgroening enerzijds
en de vergrijzing anderzijds. Vandaar dan
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100

ook dat het ouder wordend Vlaanderen oneindig veel meer verpleegkundigen en zorgenverstrekkers van doen heeft dan kleuterleidsters en onthaalmoeders.
Wanneer men daarnaast weet dat de arbeidsmarkt van de witte schorten nu al door
schaarste gekenmerkt wordt, dan kost het
weinig moeite om te beseffen welke immense problemen zich binnenkort op dit terrein
zullen aftekenen. Hetzelfde probleem herhaalt zich trouwens met betrekking tot de
aangewezen thuiszorg en de uitbreiding van
de opnamekapaciteiten in rusthuizen en serviceflats. Het betaalbaar maken en houden
van dit alles, waarvoor een miljardenmbreng
moet voorzien worden, is één zaak. De
rekrutering van ervaren en degelijk betaald
personeel lijkt in de gegeven omstandighe-
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den al even problematisch. Nu al ziet Vlaanderen zich gekonfronteerd met de opvang
van zo'n 150.000 invalide bejaarden waarvan slechts één derde een thuishaven vindt
in een degelijk uitgerust en bemand rustoord. Binnen enkele jaren wordt dit aantal tot
200.000 opgetrokken. Vandaar de dringende
zorg van minister J. Lenssens om met miljardeninjekties voor een vermenigvuldiging van
het aantal bedden met bijhorend personeel
te doen zorgen.
Het aantal demente bejaarden, zo'n
60.000, zal als een afgeleide van de verlengde levensduur die onvoldoende door een
verhoogde levenskwaliteit kan aangevuld
worden, de komende jaren nagenoeg verdubbelen en tot 100.000 aangroeien kort na
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MAATSCHAPPIJ
het jaar 2000! Al even reëel zijn tevens de
talrijke vragen die men hoort stellen omtrent
de palliatieve zorgenverschaffing. De 80 miljoen subsidiëring die dienaangaande door
minister Busquin aangereikt wordt, is met
eens van aard om voor enige verlichting van
de problematiek te zorgen.

OPEN DISKUSSIE
Het is een open vraag hoe weldenkend dit
welvarend Vlaanderen al deze onontkoombare problemen zal weten aan te pakken. Bij
dit alles hebben we het dan nog met eens
gehad over de opvang van al het lichamelijke
geestelijke leed dat zich evenzeer binnen
jongere leeftijdskategoriën aftekent. Wel is
duidelijk dat onze hoog ontwikkelde Westerse samenleving zich niet langer achter de
opgebouwde taboes rond ziekte, ouderdom
en overlijden kan of mag verstoppen. Globaal genomen mag men immers stellen dat
in Vlaanderen zo'n 300.000 a 400.000 inwoners langdurig en zwaar zorgen behoevend
zijn; voor zowat tweederden tot drievierden
betreft het ouderen en hoogbejaarden waarvan slechts een minderheid een min of meer
aangewezen plaatsing geniet terwijl de
meerderheid door thuis- en mantelzorg moet
opgevangen worden.
Vanuit een ruime schatting mag men eruit
afleiden dat al deze zorgenbehoevende personen een familiaal netwerk bestrijken dat
ruim één miljoen mensen betreft.
Wanneer m.a.w. één zesde van de Vlaamse bevolking, direkt of indirekt maar zowat
dagdagelijks bij deze problematiek van lijden, ouder worden, zorgen behoeven en
sterven betrokken is, dan dringt zich meteen
de bevraging op naar een ruimere, breed
opengetrokken maatschappelijke diskussie
dienaangaande.
Vlaanderen is inderdaad te oud geworden
om zich op dit terrein en rond een weliswaar
heel delikate materie nog langer door taboes
te laten leiden, laat staan misleiden. Dat zich
ook op dit vlak een humane benadering en
een serene diskussie opdringt, ligt meteen
voor de hand.
Chris Vandenbroeke,
Ondervoorzitter
VU Vlaamse Vrije Demokraten

MARKTMENU

De "grijze panters" van 65 jaar en ouder maken nu reeds 40% van het aantal
kiezers uit. Tegen de eeuwwisseling zal dit zelfs tot 50% oplopen.

1.500 fr. p.p.

RESTAURANT

Proe^ertje

HASSELTBERQ

m^MM
mm

St.-Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille
Levendvers kreeftje geparfumeerd
met lichte kerrie uit Madras
ir
Lamszadel met salie
Nagerecht
WIJ

17 MEI 1991

-

l^iS<

f ^ ^ l
22

Er is steeds
een lunchmenu 900 fr. per persoon
Banketzaaltje

gratis

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
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DE GROENE BLINDE
VLEKKEN VAN AGALEV
AT de Groenen met een blinde
vlek zitten als het om volksnationalisme en regionalisme gaat
was al langer gebleken. Na het
doornemen van de resoluties
van het Ekonomische kongres
van Agaiev blijken de Groenen
echter minstens twee blinden
vlekken te hebben: ook ekonomie is voor hen duidelijk een
gesloten boek.
Tijdens het voorbije decennium is het
ekonomische ongetwijfeld steeds sterker
aan bod gekomen. De ekonomische krisis zit
daar wellicht voor iets tussen, maar ook los
daarvan zijn de ekonomische wetmatigheden al te zeer de hele maatschappij gaan
beheersen. Er is te weinig aandacht besteed
aan het sociale, het kulturele en ja, ook aan
het ekologische.

D

DOGMA'S

^

Maar dat betekent met dat het ekonomische waardeloos is. Ekonomie is ook een
wetenschap die aantoont hoe het ekonomische leven funktioneert. Zij is geen onfeilbare voorspeller, toch is de ekonomische wetenschap al verklarende wetenschap, die
ons de samenhang van de ekonomische
faktoren leert kennen, zeker tot maturiteit
gekomen.
Voor de Groenen lijkt ekonomie echter een
ideologie te zijn die moet bevochten worden.
Nu heb ik er geen moeite mee om ideologische dogma's te bevechten, maar wanneer
men dit enkel doet om deze te veranderen
door andere dogma's haak ik af. Dat doe ik
dan ook na het lezen van de Agalev-kongresresoluties.

HET GROENE BEDRIJF
De onderneming is de kern van onze
ekonomie. Deze rol heeft het bedrijfsleven in
West-Europa zeker efficiënt vervuld maar dat
gebeurde met miskenning van heel wat sociaal leed. Om daar aan te verhelpen ontstond onze gekorrigeerde m^rktekonomie.
Sinds het einde van de zestiger jaren groeit
de overtuiging dat ook het ekologische belangrijk is en dat de marktekonomie ook in
dat opzicht aan bijsturing toe was.
Voor de VU moet de overheid strenge
normen opleggen inzake produkten en produktieprocessen. Indien ondernemingen

deze met naleven moeten zij efficient worden
vervolgd. De overheid moet echter niet zelf
gaan bepalen welke produkten dan wél moeten geproduceerd worden.
Zo zien de Groenen het echter niet. Agaiev
pleit voor het invoeren van een uiterst ingewikkeld sisteem van belastingen, gekoppeld
aan een vorm van ekonomische planning die
de overheid in staat moet stellen om zelf
direkt aan elk bedrijf op te leggen wat en
tegen welke prijs zij moeten produceren.
Het eksperiment met de planekonomie
heeft voldoende aangetoond dat de overheid
deze taak onmogelijk aankan. Agaiev stelt
zelf overigens dat de planekonmie veel te
centralistisch en veel te stroef is (resolutie
21). Toch geeft Agaiev de overheid de opdracht de keuze en de prijs van de produkten
vast te stellen.

Op 1 en 2 december 1990 hield
Agaiev haar Ekonomisch kongres. Hans Bracquené, lid van
het VU-Partijbestuur, en binnen
het Toekomstplan voor Vlaanderen verantwoordelijk voor de
pijler Welvaart en Welzijn, ontleedde de Agaiev-standpunten.
HIJ kwam tot de bevinding dat
de Groenen niet alleen blinde
vlekken hebben wat het volksnationalisme betreft maar ook
ais het om de ekonomie gaat.
Een vrijmoedige ontleding.
De rol die de Groenen voor de overheid
zien blijkt het duidelijkst uit hun standpunten
inzake wetenschappelijk onderzoek: niet de
onderzoekers bepalen de inhoud en de metode van hun onderzoek (waarbij de overheid
daarna beslist of en hoe de rezultaten toegepast kunnen worden) maar het is de overheid
die van in het begin bepaalt welk onderzoek
kan aangevat worden en waar het toe moet
leiden. Had Agaiev het voor het zeggen
gehad, dan was er nu van mikro-elektronika
geen sprake, want welke overheid had ooit
gezegd dat men silicium (zand...) diende te
gebruiken voor het onderzoek terzake?

IDEOLOGIE

~

De dogmatische houding van Agaiev kan
tot slot met beter geïllustreerd worden dan
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door volgende stellingname: voor Agaiev
zullen bedrijven in de toekomst geacht worden schuldig te zijn aan milieuhinder tot het
tegendeel is bewezen. Tot welke aberraties
dergelijk, wellicht goedbedoeld voorstel kan
leiden, hoeft geen betoog en hoe zulk principe de werkelijke problemen, die zich in het
vervolgingsbeleid inzake milieumisdrijven
voordoen, zou kunnen oplossen is mij een
raadsel. Ideologie vervangt de onwil van het
parket niet!
Tot hier heb ik vooral het dogmatische
karakter van de nieuwe (?) Agaiev-standpunten bekeken. Maar het totale gebrek aan
ekonomisch inzicht van Agaiev dreigt gevaarlijk te worden als sommige van hun
voorstellen werkelijkheid zouden worden, zo
bvb. hun voorstel tot beperking van de wereldhandel.
In drie resoluties zegt Agaiev dat de wereldhandel beperkt moet worden en dat,,alleen de handel in produkten die lokaal met

>
WIJ — 17 MEI 1991

OPINIE
voorhanden zijn vrij mogelijk moet zijn".
Velen hebben gepleit voor een rechtvaardiger wereldhandel die het zuiden eerlijke en
stabiele prijzen garandeert voor zijn produkten. Agalev stelt zonder meer voor de handel
te beperken. De verzuchting ,,no aid but
trade" wordt hierbij zonder meer begraven.

OPTIMISTISCHE KLANK
De basisstelling - les 1 - van de internationale ekonomie is dat de ontwikkeling van de
wereldekonomie slechts mogelijk is indien
elk land in staat gesteld worden zijn eigen
sterktes te ontwikkelen door internationale
ekonomische specialisaties. De ontwikkelingslanden hebben die kans nog niet gekregen en er is dan ook nood aan een specifiek
ontwikkelingsbeleid.
Maar de internationale markten voor hen
afsnijden betekent dat men de ontwikkeling,
die landen zoals Maleisië of Indonesië hebben waargemaakt, voor anderen onmogelijk
maakt.
Bovendien wil Agalev de wereldhandel
een internationaal vastgelegde ,,eko-taks"
opleggen en ekologische tarieven vastleggen voor het wisselen van geld.
Enige verduidelijking is hier wel gewenst.
Het luik internationale ekonomie wil ik niet
afsluiten zonder ook een optimistische klank
te laten horen. Agalev pleit voor een eigen
regionaal ekonomisch beleid en de resoluties dienaangaande sluiten wel heel dicht
aan bij de teksten van het VU-kongres van 12
en 13 mei 1990. Toch is er één groot verschil: voor Agalev is Vlaanderen de enige
regio zonder recht op eigen ekonomisch
beleid!

t ,5 l ^ i » , - s s , f »

ZEGGEN WAT MEN WIL
Dat Agalev de ekonomische groei als enige waardemeter afwijst is zeker terecht. De
VU doet dat reeds 15 jaar. Maar als Agalev
van het terugdringen van de groei één van
haar prioriteiten maakt slaat zij de bal andermaal mis. Groei is en blijft nodig wil men de
enorme sociale problemen oplossen, die
zich op wereldvlak stellen. De vraag is dan
ook met of er groei moet zijn, maar hoe wij
willen groeien en hoe wij de rezultaten van
de groei zullen aanwenden.
Het is de taak van elke overheid er over te
waken dat de ekonomische groei niet ten
koste gaat van de ekologische, kulturele en
sociale waarden. Daarnaast moet de overheid er op toezien dat de rezultaten van de
ekonomische groei juist die andere problemen helpen oplossen. Dat is de opdracht van
het beleid en daarom pleit de VU voor een
gekontroleerde groei.
Aanvaarden de Groenen dit niet, dan moeten zij durven te zeggen waar zij wel staan. In
de krimpekonomie van Agalev heeft men de

De verzoening tussen ekologie en eKonomie ontoreekt bij Agalev. Erger: de
ekonomische resoluties van de groenen getuigen van een totaal gebrek aan
inzicht in de ekonomische problematiek.
keuze; ofwel bouwt men de voorzieningen
inzake kuituur, sociale zekerheid en ontwikkelingshulp af, ofwel legt men elke burger
een verlies aan welvaart op van zeker 30 tot
40% om de noden van vooral de ontwikkelingslanden te lenigen. De Agalev-voorstellen inzake internationale handel sluiten ekonomische groei voor hen immers hoe dan
ook uit.

DE ZUIVEREN
Tot besluit wil ik mijn ontgoocheling over
de Agalev-resoluties nog eens onderstrepen.
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Agalev heeft de ekologische vraagstelling
overgenomen en met sukses op het politieke
forum gebracht maar wil nu, om politieke
redenen, ten allen prijze tot andere standpunten komen dan de anderen. Dat deze niet
heel realistisch zijn is niet zo erg. Maar zij
getuigen van een totaal gebrek aan inzicht in
de ekonomische problematiek en het feit dat
Agalev tracht te verdoezelen met een dogmatische sloganistiek pleit niet voor een
partij die het politieke leven wil zuiveren van
alle kwalen.

Hans Bracquené

VOLKEN EN STATEN

AAN DE RAND VAN EUROPA
GEORGIERS
Te paard op de Kaukasus-bergketen, de
zuidelijke landgrens van Europa, wonen de
Georgiers Alhoewel zij doorheen heel hun
geschiedenis bloot stonden aan Aziatische
invallen en er hoe dan ook veel invloed van
ondergingen, gaan zij door voor Europeanen Beïnvloeding door Grieken en Romeinen, vroege kerstening en hardnekkig vasthouden aan het kristendom pleiten hiervoor
Even fel als hun Armeense buren trachten zij
een zo groot mogelijk zelfbestuur te halen uit
de huidige sovjet-verwarnng

U.S.S.R.
RUSLAND
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Op het eind van diezelfde maand blokkeren Georgische nationalisten de spoorwegen
en krijgen daarvoor steun van het Georgische parlement Dit legt bovendien Gorbatsjovs dekreet op de ontwapening van milities
naast zich neer De blokkade treft 200 treinen met een half miljoen ton vracht en
40 000 reizigers Ze snijdt ook de bevoorrading van de Sovjet-Ume af in verse groenten
en fruit
Het doel van de wel zeer strijdbare Georgiers is, hun eis voor volledig vrije verkiezingen in oktober, duidelijk kenbaar maken aan
de andere Sovjet-republieken Als tegenzet
beslist de direkteur van de Sovjet-spoorwegen, alle leveringen van voedsel, olie, kolen
en grondstoffen aan Georgië stop te zetten
De verkiezingen van 28 oktober brengen,
tegen de voorspellingen van de westerse
media in, de Georgische kommumsten een
zware nederlaag toe Na 69 jaar alleenheerschappij vallen zij naar de tweede plaats met
minder dan 30% van de stemmen Die halen
zi) dan nog vooral uit gebieden waar nietGeorgische volksgroepen wonen, die reden
hebben op op hun beurt verplettering door
Georgiers te vrezen Als overwinnaar komt
een koalitie van talrijke nationalistische partijtjes aan de macht
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In het begin van het jaar 1990 gaat de
Georgische Opperste Sovjet zo ver, de eigen
grondwet te wijzigen in die zin dat wetten van
de Sovjet-Unie kunnen opgeheven worden
wanneer de Opperste Sovjet van Georgië
van oordeel is dat zij de belangen van de
republiek Georgië schaden
In 1989 waren er al vele incidenten te
betreuren In 1990 houdt het met op Azeners hebben het blijkbaar met alleen op
Armeniers gemunt en doen in juli een trein
ontploffen, waardoor 5 Georgiers omkomen
en er 10 gewond raken
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BIJ nader toezien blijkt wel dat die nationalisten ook zeer pragmatisch kunnen zijn De
,,onafhankelijkheid' die zij opeisen sluit
geen strukturele ekonomische banden uit
met de Sovjet-Ume Op hun eentje kunnen
de 5 miljoen Georgiers moeilijk hun potje
koken
Een minder prettig aspekt van de nationalistische vloedgolf is dat de Georgiers tegenover de binnen de grenzen van hun republiek
wonende Adzjaren, Albanezen, Osseten
even onverdraagzaam gaan optreden als tot

nu toe de Russen tegenover de Georgiers
Ook staan zij - anders dan de Joden afwijzend tegenover vervreemde volksgenoten, zo bijvoorbeeld tegenover de zogenaamde Mesjketen Dit zijn etnisch gesproken
Georgiers, weliswaar mohamedaanse, die
destijds door Stalin uit hun woongebied verjaagd werden, daarna versturkst m Turkmeense Koreascholen en die nu terug ,,naar
huis" zouden willen
Het ene nationalisme is blijkbaar het andere met

ARMENIERS
De Armeniers vechten op twee fronten1
een tegen de grote Sovjet-Unie, om er meer
3r
armslag te krijgen, en een tegen de Azeriers,
s,
om Opper-Karabach veilig te stellen
10
Het jaar begint slecht Op 13 januari 1990
ld
betogen 150 000 Azeriers m hun hoofstad
Bakoe tegen Moskou en tegen de Armenierss
De betoging ontaardt in een pogrom tegen
•n
de duizenden Armeniers die m deze Oostersskosmopolitische oliestad verspreid wonenT
Hierdoor opgehitst vallen Azeriers ook in en
m
rond Opper-Karabach (een Armeens taalei-
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land binnen Azerbaidjan) Armeniers aan
Voorlopige balans 25 doden en 53 platgebrande huizen, allen Armeens, alsook tienduizenden vluchtelingen, die door het verhaal van hun ellendige ervaringen de onrust
en de weerstandswil van de Armeniers in
hun republiek versterken
Armeniers in Opper-Karabach, geholpen
door nationalisten uit de republiek Armenië,
bieden gewapend weerstand en doden op
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RECHTZETTING
In de aflevering over de Litouwers (WIJ
10 mei 11) heeft de zetduivel lelijk huisgefiouden
In de tweede paragraaf moet gelezen worden ' Eind december 1989 had zelfs de
kommunistische partij van Litouwen afscheuring (en met afscherming) van de partij van
de Sovjet-Unie en van de Sovjet-Unie zonder
meer m haar vaandel geschreven "
Ivlet onze verontschuldigingen

hun beurt enkele Azeriers De centrale overheid schijnt met bij machte te zijn, de toestand m de hand te houden Als gevolg
daarvan worden de Armeense milities met
alleen indrukwekkend, om met te zeggen
onrustwekkend (uitgerust met wapens) maar
weigert het Armeense parlement kordaat, in
te gaan op de eis van Gorbatsjov, alle milities
te ontbinden
Tegen het einde van de maand treedt
enige ontspanning in In de buurt van Karabach worden gijzelaars uitgewisseld Aan de
grens met het autonome gebied Naklitsjevan
(tegenover hetwelk de Armeniers even imperialistisch optreden als de Georgiers tegenover hun nationale minderheden) nemen de
milities van beiden zijden een wapenbestand
in acht
Niettemin blijft Karabach volledig afgesloten van Armenië de Armeens radio- en
televizie-uitzendingen kunnen er nog moeilijk doordringen, dagbladen blijven er buiten
elektriciteit en dnnkwater worden herhaaldelijk afgesneden Toch vieren zij op 28 mei
graag hun korstondige onafhankelijkheid,
uitgeroepen in 1918 en in 1920 door het
Rode Leger in bloed gesmoord Een honderdduizend Armeniers trekken door de straten van hun hoofdstad Jerevan om dit te

herdenken
En het Rode Leger herhaalt zijn
houding van 1920 nog eens, met als rezultaat 22 doden, van wie 2 soldaten, want
Armeniers schieten terug Begin juli komt het
weer tot een gewapend treffen, tot gevangenneming van nationalisten, tot gijzeling
van soldaten en politiemannen Enkele da-
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gen later vallen er doden in Opper-Karabach,
tijdens een vuurgevecht tussen Russische
troepen en een groep Armeense nationalisten, die een Azensch konvooi aanvallen We
gaan ze met allemaal opsommen, de hinderlagen, aanvallen en andere gewelddaden die
het hele jaar door Armeniers tegenover Azeners en Sovjet-ordestrijdkrachten stellen Tegen alle verwachtingen in laat de president
van Armenië en die van A z e r b a i j a n begin
augustus horen dat ze willen praten over
Opper-Karabach Vooraleer daarmee een
aanvang gemaakt kan worden komt het een
paar dagen later tot gevechten tussen Sovjet-troepen en Armeense milities
Op 23 oogst roept het Armeense parlement, met 185 stemmen tegen 2, Armenië uit
tot een onafhankelijke republiek Het zegt er
met bij dat het weg wil uit de Sovjet-Ume Die
biedt immers de relatief veiligste bescherming tegen een aantal eerder vijandige buren, van wie ze tijdens hun lange dramatische geschiedenis al heel wat te lijden hebben gehad Georgiers, Iraniers, Azeriers en
andere Turken Toch zijn de Armeniers minder gerust geworden m de bescherming die
ZIJ traditioneel van de Russen verwachten
Deze sturen reeds meer troepenversterkingen naar de Armeens-Azensche grens, waar
in november weer eens zeven mensen sterven in een gevecht waaraan machinegeweren, granaat- en vlammenwapens te pas
komen Hiermede eindigt het jaar, met echter de strijd die de Armeniers nog te voeren
hebben

VOLKEN EN STATEN

FINNEN
Het ligt voor de hand dat in de algmene
openheid en de daarmee gepaard gaande
heropleving van nationalisme, ook de Finnen
zich laten horen. Die hebben tenslotte aan
de Russen, twee maal achter elkaar (in 1940
en in 1947) een landstreek moeten afstaan
die hen biezonder dierbaar is: Karelië.
Kareliërs zijn Finnen zoals Vlamingen Nederlanders zijn. Met dit verschil dat ze veel
meer van elkaar houden. In dat oostelijk
grensgebied (vroeger werd Fins gesproken
tot voor de poorten van... Sint-Petersburg, nu
Leningrad) ligt de bakermat van de Finse
geschiedenis.
Tw^eemaal na elkaar verkozen de Kareliërs, met hun hebben en houden naar het
verslagen Finland uit te wijken, liever dan
onder het Sovjet-juk te blijven.
Dat er nu Finse nationalisten gevonden
worden die delen van Karelië trachten terug
te krijgen, ligt dus in de lijn der verwachtingen. Maar de Finse regering blijft voorzichtig
tegenover haar machtige nabuur. Zij gaat op
zulke verzuchtingen niet in.

ZIGEUNERS
De geheimzinnige, moeilijk vatbare Zigeuners zijn zwervers. Ze zijn dus nergers thuis,
beschikken niet over een landstreek die voor
hun woongebied kan doorgaan en nog minder over een staat die hen zou kunnen
beschermen.
In Midden- en Oost-Europa zitten er veel
meer dan in het Westen. De opening van de
grenzen in 1989 en 1990 veroorzaakt een
westwaardse beweging van deze nomaden.
Sommige joernalisten voorspellen een vloedgolf; maar evenmin als bij de andere OostEuropeanen blijkt dit te kloppen, althans niet
tot einde 1990.
Toch is er, buiten deze kleinschalige weststreek, bij de Zigeuners iets aan het veranderen. Een toenemend aantal meent dat het
niet volstaat, zich stil te houden en zonder
meer buiten het maatschappelijke gebeuren
te blijven. Om gelijkberechtiging met de
sedentaire burgers te bekomen w///e/7 ze z/c/7
verenigen in bonden, zelfs in partijen. Zo
gaat het althans in Hongarije en TsjechoSlovakije.
In april komen de vertegenwoordigers van
de Europese Zigeuners te Warschau bijeen
met de bedoeling, een drukkingsgroep te
vormen voor de erkenning van erfkele basisrechten De weg daarheen zal lang zijn. Er is
met alleen hun zwerversbestaan dat specifieke moeilijkheden meebrengt; er zijn vooral
de vooroordelen. En - hoe gewaagd dit in een
tijd als de onze ook klinke - de ontbetwistbare
ongemakken die nomaden aan sedentairen
plegen te bezorgen.

Een zigeunerjongen in Hongarije (1931). Vooral in Oost-Eüropa zijn deze
geheimzinnige zwervers zonder land talrijk.
(foto Eva sesnyo)

NOG ANDEREN
Wanneer men het over ,,Rusland" heeft
binnen de Sovjet-Unie, dan bedoelt men ,,de
Russische federatie". Eigenlijk is dit een
Russische republiek met daarin een groot
aantal kleine autonome gebieden Ook aan
hen gaat de bevrijdingsdrag met voorbij. Zo
roept de autonome republiek van de Marièrs
zich in oktober uit tot,.soevereine" socialistische Sovjet-republiek. Maar ook bij de Komiërs en de Tsjoevasjen rommelt het. In de
toekomst zullen er nog wel bij komen.
Gorbatsjov heefteen kettingreaktie veroorzaakt. Of hij het bedoeld heeft is wat anders.
Maar vokomen begrijpelijk lijkt het ons dat
volkeren, die altijd al gekolomzeerd en/of
onderdrukt geweest zijn, hun eigen leven
willen leiden, zodra de loden mantel van een
versmachtende politiestaat barsten vertoont.
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Met deze aflevering zijn we aan het einde
gekomen van ons jaaroverzicht voor Europa.
Van het Iberische schiereiland tot Oeral en
Kaukasus blijkt het nationalisme springlevend, het volkse maar ook het staatse. Dat
het hier tenslotte gaat om iets dat dieper in
de mens geworteld zit dan ideologieën of
stoffelijke belangen, wordt vooral in Middenen Oost-Europa duidelijk.
De volgende weken kijken we even naar
vergelijkbare stromingen en botsingen in de
andere werelddelen uit. Wi] houden het dan
wel beknopt, zoniet zou dit jaaroverzicht over
het hele jaar uitlopen.
Karel Jansegers
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BOEKEN

SCENARIO VAN EEN KASKRAKER
„Het raadsel bleef, en zeker de indruk dat
Super Club iets te verbergen heeft." Toen
BRTN-joernalist Dirk Barrez een Panoramauitzending aan de snelgroeiende audiovisuele multinational Super Club wijdde, bleef hij
met een aantal vragen zitten. In een boek
ging hij verder op speurtocht.

huizen. Het streefde ernaar zelf voor de
productie van video's en films te kunnen
instaan.

Het minste wat men van Super Club kan
zeggen is dat het een veelbesproken bedrijf
is. Het bedrijf ging in 1983 van start. Het
vond een gat in de audiovisuele markt,
namelijk de videowereld. Super Club is dan
ook vooral bekend als een winkelketen van
videoverhuur. In de loop van de jaren breidde het bedrijf sterk uit. Het nam andere
videoverhuurzaken over, in België en in het
buitenland. Vooral in de Verenigde Staten
groeiden de aktiviteiten sterk. Intussen
trachtte het bedrijf ook op andere gebieden
in de audiovisuele sector actief te worden.
Het breidde zijn aanbod uit tot de verkoop
van video's, maar ook van CD's. Het organiseerde de distributie van videofilms in waren-

Vragen rezen vooral in verband met de
financiering en de winsten van het bedrijf. De
omzet van Superclub groeide van 16 miljoen
frank in 1983 tot 10,9 miljard in 1989. Het is
begrijpelijk dat dit de nijd van konkurrenten
en de verwondering maar ook de bewondering van anderen opwekte. In 1990 verschenen in de pers regelmatig berichten over
gerechtelijke en andere onderzoeken en insinuaties als zou het minder goed gaan met
het bedrijf.

MET DE NAÏÏE VINGER?

in de big business van Europa en Amerika.
Hij vraagt zich terecht af waarom Super Club
op een aantal aantijgingen niet of nauwelijks
reageert, en wat de veelbetekenende stilte
van de stichter van het bedrijf weergaf toen
over de financiering werd gesproken.
Toch bevalt het boek niet helemaal. Sommige stukken zijn als een filmscenario geschreven. Ik hou niet zo van rekonstrukties
met de natte vinger. Ze scheppen eerder
verwarring dan dat ze bijdragen tot de objectiviteit en de verantwoordelijkheid van het
boek. Alleen harde feiten tellen bij de beoordeling van dergelijk bedrijf. Dit belet niet dat
het een zeer lezenswaardig boek is. Komt er
nog een vervolg?
Frank Seberechts

Dirk Barrez beantwoordt vele vragen,
maar stelt er minstens evenveel andere. Zo
heeft hij het ondermeer over de merkwaardige rol van Philips-België, over de praktijken

- Super Club. Scenario van een kaskraker, Dirk
Barrez - Ultg. Kritak Leuven, 1991,159 biz., 495
fr.

HALLO, ZIJNE MAJESTEIT
in de rand van koning Boudewijns 60/40festival verscheen een grappig boekje. Kinderbrieven aan de Koriing is een bloemlezing
uit honderden briefjes die tal van schoolkinderen het afgelopen jaar aan het weekblad
HUMO schreven. Hierin deden zij hun mening kond over de wereld om hen heen, en
de vorst die deze wereld bestuurt. Met onnozele oprechtheid, en een soms verbazende
direktheid doen de piepjonge schrijvertjes
(tussen 8 en 12 jaar) hun verhaal. Ze vertellen over hun angsten en verdriet, stellen
vragen over de dingen die ze niet begrijpen
of drukken hun wensen naar de toekomst uit.

van Joost Swarte en een formaat (11 X 20cm)
dat bijzonder handig leest op t'WC. Kinderbrieven aan de Koning is onderverdeeld in
een aantal hoofdstukjes: over televisie, over
verdriet, over de hemel, over later en over de
school. Slechts in het eerste hoofdstukje
richten de schoolkinderen zich rechtstreeks
tot Boudewijn en/of Fabiola, het is dan ook
het grappigste deel van het bundeltje. Enkele pareltjes uit dit hoofdstukje willen we u
toch niet onthouden:

Doel M., 11 j .
Beste zeer goeie vorst meneer Boudewijn,
Ik weet niet veel over koningen. Is dat zwaar
werk?
Sylvie, 10 j .
Beste koning en koningin.
Ik spaar postzegels over jullie.

Nu zijn zulke gebundelde selekties uit
brieven, opstelletjes of uitspraken van scholiertjes niets nieuws onder de zon. Maar kom,
de ongekunstelde manier waarop kinderen
eerlijk en onverbloemd hun menig de wereld
inslmgeren is altijd aandoenlijk. Kinderbrieven aan de Koning is ook weer goed voor
enkele plezierige ogenblikken leesgenot.
Wanneer je in het boekje grasduint evolueert
een glimlach soms naar een nog moeilijk te
onderdrukken schatterlach, maar soms raak
je ook vertederd of zelfs ontroerd door de
haast poëtische kracht waarmee sommige
kleintjes hun beslommeringen beschrijven.
Taal- en schrijffouten in de brieven zijn
gewoon overgenomen, wat natuurlijk vaak
een verhoogd komsich effekt opleverd, echter over de deugdzaamheid hiervan kan m
kringen van pedagogen gekibbeld worden.

Koen, 10 j .
Majesteit,
Ik vraag u meer kindergeld.
Davy, 9
Geachte koning,
Het is me een hele eer u te mogen schrijven,
en als het er dan op aankomt weet ik niks om
te schrijven.
Tuur, 12 j .
Geachte Koning Boudewijn
Helpt de eerste minister u goed?
Catherine, 10 j .

Het 95 bladzijden tellend boekje is aantrekkelijk uitgegeven: mooie omslagtekening
WIJ — 17 MEI 1991

Eerwaarde Boudewijn,
Hoe is het ? Met mij is alles goed. Zeg ik heb
in de Story gelezen dat U last hebt van
reumatisch! Is dat waar? Hoe is het met uw
vrouwke goed zeker, maar alé dat dacht ik al
(doe ze de groeten).

— KInderbrieven aan de Koning. Samenstelling
Inge Stiers. Ultg. Dedalus, 1991. 95 bIz. 399 fr.
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STRIPS

DE FEEËRIEKE WERELD VAN KASPER
In de stripreeks Kaspervan Johan de Moor
en Stephen Desberg verscheen zopas deel
vier: De vleugels van Naxmaal. Reeds vroeger in dit blad hadden we het al over de
merkw^aardige strips van De Moor en Desberg, die op korte tijd grote populariteit
verwierven bij een breed publiek. In 1987
verscheen het eerste deel De achterkant van
het masker. Daarna volgden Jagers in de
Nacht en De prins der droge tranen.

elkaar in een ijltempo op. Kasper vindt tenslotte de dief, maar hij wordt door zijn masker
verraden Een gewelddadige konfrontatie is
het gevolg....

HELDERHEID
Kenners zijn het er over eens dat de stijl
van Johan de Moor veel homogener geworden is en dat het verhaal aan soepelheid en
helderheid heeft gewonnen. In de voorgaande delen van de reeks dreigde het verhaal
inderdaad wel eens té ingewikkeld te worden, hetgeen de leesbaarheid uiteraard niet
ten goede kwam. Maar ondanks dit euvel is
Kasper een sterke, boeiende reeks. Vlot en
kleurrijk getekend, met een scenario dat
getuigt van een rijke fantasie en voorziet in
een flinke dosis humor en de nodige spanning. Dit is klassewerk van blijvende waarde.

Johan de Moor werd geboren begin jaren
'50. Met het tekenen van politieke karikaturen sleepte hij tal van nationale en internationale prijzen in de wacht. Hij blies op bescheiden wijze, maar met veel fantasie nieuw
leven in de door Hergé zo gekoesterde
stripfiguurtjes Quik & Flupke. Stephen Desberg was vroeger een buur en klasgenoot
van Johan de Moor. Hij schreef talrijke stripscenario's, onder meer voor Baard en Kale.

DESNACHTS
Een gewone hedendaagse jongen die, met
behulp van een tovenaarsleerling in Desnachts, een Middeleeuws aandoende en
feeërieke wereld terecht komt, beleeft de
vreemdste avonturen. Nog voor hij in Desnachts belandt ondergaat de jongen, nadat
hij een geheimzinnig, pratend masker aandoet, een bizarre mutatie: hij neemt de
gedaante aan van Kasper, kort ervoor
slechts een masker. Toverij en magie zijn in
de wereld van Desnachts schering en inslag,
rare ridders in kastelen en boze draken in
donkere bossen zijn er dagelijkse kost,
sprookjesachtige wezentjes zijn alomtegenwoordig. De lezer wordt meegesleept in een
fantastische wereld die geschapen zou kunnen zijn door Bosch of Brueghel.

DE VLEUGELS
VAN NAXMAAL
Het vierde deel van de Kasperreeks vangt
aan na de verbanning van de mensen en de
overwinning van de Koning van de Woestijn
op de Hertog van het Noorden, een komplot
waar ook Kasper de hand in had. De wereld
van Desnachts verkeert in een euforische
stemming. Feesten en banketten zijn aan de
orde van de dag, tot een indringer zich in het
paleis waagt en het ,,wonder" .steelt. Het
wonder is een uniek stuk speelgoed met
onmetelijke gaven, dat ooit aan de vermoorde Kind-Koning ten geschenke was gegeven. De indringer en zijn handlanger (in
werkelijkheid het masker van Kasper) gaan
er met het kostbare speelgoed vandoor.
Verbitterd gaat Kasper op zoek. Tal van
benepen situatie en duistere intriges volgen

Titelpagina van De achterkant van het
masker, het eerste deel uit de Kasperreeks, verschenen in 1987.

— Kasper, De vleugels van Naxmaal. Johan de
Moor en Stephen Desberg. Ultg. Casterman,
1991. 48 biz., 145 fr.

Deze week
in Knack Magazine
De wetenschap over ontrouw
Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de natuur fundamenteel
polygaam is. Vooral de vrouwen zoeken regelmatig avontuurtjes. Hoe zit dal bij
de mens? Een bericht, deze week in Knack.

Schiltz en de derde faze
Ais ze er niet meer komt, moet de
derde faze alvast principieel worden
vastgelegd, meent Hugo Schiltz.
Voor hem is het een zaak van politieke wil, maar dan voor alle
Vlaamse partijen. Een gesprek, deze week in Knack.

Per KIrkeby
• Hij is een kind van de jaren zestig
en ook een beetje een ouderwets
schilder. Hij wordt een centrale figuur op de Documenta 9. Een interview met de grote Deense kunstenaar Per Kirkeby. Deze week in
Knack.

Het Joegoslavische front
De vraag was vorige week of een
open oorlog tussen de deelstaten in
Joegoslavië nog kon worden vermeden. Knacks Frans Vuga reisde naar
Slovenië. Kroatië en Servië, een bericht. Deze week in Knack.

En meer...
• Aids: Michael Fumento ontluistert een myte • Vlaams-Brabant:
Francis Vermeiren. Zaventem en
meer • Voetbal: Nicol Claesen over
de Cupfinal.
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KOEN DEJONGHE, MEER DAN
BELOFTEVOL VLAAMS KOMPONIST
Op 5 mei jl. woonden wij te Rotterdam een
bijzonder l<oncert bij ingericht door het konsulaat-generaal van Belgiè. Op het programma stond werk van drie Vlaamse komponisten.
Als gevestigde waarde noteren wij Wilfried
Westerlinck. Van hem werd een reeks liederen gezongen door Zeger Vandersteene,
begeleid door de even innemende als altijd
uitstekende Levente Kende.
Als eerste jonge belofte, Paul Steegmans,
met o.a. een Sonatine voor klarinet {Theo
Vanhove) en piano (de komponist zelf). Dit
werk werd in 1990 bekroond met de A. De
Vleeshouwerprijs. Als tweede jonge belofte
hoorde het publiek Koen Dejonghe.

Koen Dejonghe, autodidakt.

BRILJANT PALET
Het IS vooral deze laatste die zich heeft
aangediend als een meer dan „beloftevol"
Vlaams komponist. Het hoogtepunt van de
boeiende avond werd de uitvoering van zijn
Four pieces for cello-quartet.
Met deze kompositie werd Koen Dejonghe, die als komponist autodidakt is, in 1990
bekroond met de eerste prijs van de nationa-

Ie kompositiewedstrijd Muizelhuis voor kamermuziek. Deze merkwaardige prijs bracht
hem meteen naar een ruimer publiek. Dit
prachtig cellokwartet werd te Rotterdam bijzonder intens uitgevoerd door vier entoesiaste cellisten: Dirk Van Huyse, MichelBoulanger, Uros Nastic, en Steven Caeyers.
De uitvoering borstelde ons het briljante
palet van de komponist Depnghe voor ogen.
Dit palet willen wij vanuit drie aspekten

„GEBEURTENIS"

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis.

meubelcentrale m heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) • 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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omschrijven. Vooreerst vanuit het strukturele
of ritmisch aspekt, vervolgens vanuit de
melodische lijnen, en ten derde vanuit het
retorisch aspekt.
De muziek van Koen Dejonghe kenmerkt
zich eerst en vooral door haar sterke strukturen en bijzonder ritmische kracht. Deze
strukturen opgedeeld in meerdere lagen,
roepen bij ons associaties op met de kubistische stijl (van defigurerende schilders als
Picasso en Braque). Dit wil zeggen dat de
figuratie opgaat in het primaat van de ritmen.
Deze profileren zich in de komplekse gelaagdheid van vlakken en lijnen die als vibrerende tegels, in elkaar overschuivend, elkaar
doorsnijden of afstoten. De gelaagdheid van
ritmen roept in het werk van Dejonghe het
heerlijk-primitieve op in de mens. Deze dionische kracht alterneert in zijn werk met de
tederheid van de melodische lijnen. Want
naast zijn sterke bouwkracht van ritmen,
bezit Dejonghe het talent voor melodische
vinding. De melodische lijnen zijn nu eens
speels, vrolijk en grappig, dan weer bijzonder fragiel, melancholisch en mijmerend. Het
palet van gevoelens uit zich in kringen en
bogen.
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Ritme en melodie worden door de draad
van het retorische aspekt vervlochten tot één
weefsel. In een amalgaan van effekten en
retorische stijlfiguren wordt gelachen, geschertst en getaterd, of eensklaps breedvoerig betoogd en een heftig stemgeluid opgezet.
Kortom, een ,,menselijk zijn" uitgedrukt in
een feest van klanken en kleuren, die tegelijk
als verrassend nieuw en oeroud overkomen.
Verrassend nieuw, omdat Koen Dejonghe
uniek zichzelf is; oeroud omdat hij een mens
is zoals elke mens: een verschijnsel waarin
zoveel dat voor hem is gekomen bewust en
onbewust door blijft werken.
Het is moeilijk het amalgaan van emoties
door de muziek in ons tot leven gebracht,
over te brengen met woorden. Misschien
zeggen wij best dat dit kwartet voor vier
cello's voor ons ,,een gebeurtenis" was. En
dit te ervaren is eerder een zeldzaam gebeuren.
Deze gebeurtenis viel blijkbaar niet alleen
ons te beurt, maar aan het entoesiasme te
zien, ook aan het ruime publiek.
Wellicht verovert Koen Dejonghe met dit
en zijn overige werken, weldra zijn plaats op
het ,,grote" podium.
Nu reeds bevestigt hij zich als een meer dan
beloftevol jong komponist aan het Vlaamse
en internationale ,,luisterend" firmament.
H.V.d.P.

MUZIEK

SANNE ALS VLAAMSE EMMYLOU HARRIS
Zo'n tweetal weken geleden vierde Erik
Van Neygen zijn 15-jarige karriere als soloartiest, met twee vrijwel uitverkochte
schouwburgoptredens in het Kultureel Centrum van Dilbeek. Hij speelde op eigen
terrein, want in Dilbeek bracht de zanger zijn
jeugd door. Tijdens de optredens in het CC
bracht hij vooral de talrijke suksessen uit z'n
countrygetint repertoire (liefhebbers vinden
een overzicht van dit oeuvre op de recent
verschenen verzamelplaat Erite èeste, uit bij
Carrère). Uiteraard werd hij bijgestaan door
zijn grote ontdekking Sanne. Samen brachten ze o.a. Aan mijn darling en Veel te mooi.
Sanne heeft nu een eigen LP/CD uit, genaamd naar het titelnummer Veel liever (uit
op BMG-Ariola). Enk zorgde voor de produktie van de plaat, en schreef ook enkele
teksten en muziekjes.

Met ,,Dagboek, laat ik je vertellen dat ik
David heb gezien..." als inleidende tekst van
haar eerste singel Zeg het aan niemand voel
je dat Sanne een van de weinigen is die haar
eigen leeftijd kan beschrijven. De verliefdheid met aanverwante hartsaangelegenheden hoor je in de schitterende countryballade
Oh liefste. Waarna het eerste drieluik met
pittige countryrock op tekst van Willy Smets
wordt afgerond. Het Griekse( ?) muziekje van
Dommico is geknipt voor een volgende pretentieloze zomersingel, met op de ommekant
misschien Mijn enige hoop, een nummer van
de grote country-artiest Rodney Crowell. Erik
schreef een gevoelvolle Nederlandse tekst
op Rodney's muziek, Sanne brengt dit nummer als een Vlaamse Emmylou Harris.

LIEF EN LEED
Sanne klinkt ook heel lief op Veel liever, ze
is op elk vlak het prototype van het romantische tienermeisje. Erik omschrijft z'n eerste
ontmoeting met Sanne na een optreden als
,,een schok". Sanne deed hem denken aan
de vroege jaren zeventig, m.a.w. aan z'n
eigen debuutjaren. Sanne kon zingen, ze
bracht country zonder galmour of pose, met
een natuurlijkheid en een vokale kracht,

Van Neygens eerste ontmoeting met
Sanne was voor hem een schok.
innemend spontaan. Ze ontmoetten elkaar
opnieuw en Van Neygen schreef voor haar
Veel te mooi, dat één der grootste zomerhits
werd!

Momenteel klimt Sanne met Oostendse
wind in de Vlaamse Toptien. Het liedje is
alweer een smaakvolle, autografisch getinte
ballade, in een herkenbare omgeving gepoot. Sanne noemt Oostendse wind openhartig ,,mijn lievelingsnummer". Kleren kiezen voor het weekend is poëtisch verwoord
realisme. Het is niet waar (van o.a. Linda
Thompson) is één der mooiste nummers van
de plaat. Even is Sanne zwak met een
levenslied in doordeweekse varietéstijl, maar
in Tura's Aan mijn darling is ze, in duet met
Erik Van Neygen, weer op haar best!
Veel te mooi van Sanne is een waardevol
debuut.
(SD)

HET KATTEKWAAD IN DE ZOO
Van kattekwaad tot erger is zowat het
enige radioprogramma voor jonge mensen,
dat werkelijk zijn doelgroep bereikt. Dat was
ook weer duidelijk te zien op het feest dat
Radio Een op woensdag 8 mei j.l. aanrichtte
op de kiosk van de Antwerpse Zoo, dit ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van
het programma. Spijtig dat zoveel kinderen
zo weinig respekt betoonden voor het jonge
groen rondom deze kiosk. De weergoden
waren duidelijk in hun nopjes met wat Kathy
Lindekens en haar producer Doris ten gehore brachten en de kinderen waren talrijk
opgekomen. Als je natuurlijk stelt dat onder
die honderden katten kinderen verborgen
zaten. Ze lieten in elk geval de prachtige
rode flamingo's met rust, dus het zullen wel
kinderen geweest zijn.
Verschillende bekende gezichten en dito
stemmen van televisie en radio hadden er
aan gehouden het uniform van oppasser van
de Zoo aan te trekken. Zo zagen we Michel
Follet met fladderende oren achter een kangeroe aanrennen, zonder zijn handen uit zijn
zakken te halen en Alida Neslo, bracht met

de jeugdafdeling van de Nederlandse teatergroep waarvoor ze werkte een heerlijk stukje
radio. Jan Desmet tapte ietwat te pikante
grappen, Bea Van der Maet was gewoon Bea
en Ben Crabbé leek net echt als oppasser.
Incognito, was er de fiere vader Johan Vernimmen, met vrouw en ook al tot kat gesminkt kind.
Op een plezierige manier werden er wetenswaardigheden over de dieren verteld en
alle gedraaide platen leken van ver en dichtbij wel iets met katten te maken te hebben.
Ook werd de nieuwe Van kattekwaad tot
erger-plaat, CD, tape in vele gevallen levend
(en voor een levend(ig) publiek) ten gehore
gebracht. Als het meest populaire dier werd
de dolfijn verkozen, maar dat lag voor de
hand, omdat nog geen van de kinderen
begrijpt dat deze dieren op een jammerlijke
manier tot cirkusarliesten zijn gedegradeerd.

is maar één Kathy Lindekens.
(foto VUM)
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De populariteit van Van kattekwaad tot
erger is het levende bewijs dat er te weinig
kinder- en jeugdprogramma's zijn op onze
nationale zenders, maar ja, er is ook maar
één Kathy Lindekens!
^ j , , ^ ^ gneer
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POËZIE

LA PASSIONATA,
FRUITIG MAAR ONBELEGEN
mankementen zijn vooral van regie-aard en
daar kan nog aan gesleuteld worden, iets wat
doorwinterde podium-artiesten na elke première als vanzelfsprekend doen. Wie zich in
de podiumkunsten werpt moet uiterst kritisch
zijn, het professionele aanbod is enorm groot
en het publiek biezonder veeleisend.

Het gebeurt zelden dat gepubliceerde poëzie achteraf aanleiding geeft om er een
muzikaal programma rond te bouwen. Dat is
nu wél gebeurd in een groots opzet waar
woord, klank en beeld tot een totaalspektakel
werden verwerkt.
Het is een boeiend geheel geworden dat
de toeschouwer avondvullend in de ban
houdt. Het spektakel werd genoemd naar
Chateau La Passionata, of de velden die vol
roze zijn, een gedichtenbundel die eind 1989
bij Lannoo verscheen en waarin de dichters
Koen Stassijns en Ivo van Strijtem elk 12
vrouwengedichten met evenveel smaakvolle
wijnen associeerden. De bundel bleek even
fruitig, want beleefde een tweede druk, goed
voor 7000 eksemplaren!
Onder aanvoeren van Eddy Peremans,
drijvende kracht achter het klassiek gitarenensemble Tno 18, werden de gedichten nu
van muziek voorzien. Een hele uitdaging!
Samen met muzikanten uit andere disciplines (chanson, blues en een tikkeltje levenslied) kregen de gedichten muzikale gestalte.
Een dekorbouwer en een regisseur knutselden het geheel tot een teatraal schouwspel
om.

Koen Stassijns.
La Passionata beleefde reeds twee uitvoeringen, in Aalst en in Dilbeek, en kan nu op
toernee door Vlaanderen. En waarom niet
naar Nederland?
Zoals het goede wijn betaamt behoeft La
Passionata geen krans, toch hebben wij de
indruk dat het brouwsel te weinig belegen is
om een onvervalste godendrank te zijn. De

Zo komen de gedichten door de beide
dichters in een soort dialoog voorgedragen
soms potsierlijk over. Poëzie, of ze moet
aldus geschreven en bedoeld zijn, is geen
dialoog. Poëzie is een individuele ekspressie
van een individuele emotie en dient aldus
genoten. Beter ware het geweest de gedichten ,,normaal,, voor te lezen, ze behoren tot
de betere poëzie van vandaag en hebben
geen maakwerk nodig. Bovendien moet een
regisseur weten hoe wijnproevers het wijnglas tot zich nemen en dat ze tijdens het
savoereren niet... roken.
Bij wijze van plot worden de beide dichters
door ,,de muze" vanachter het scherm gehaald, daar zaten ze op een soortement
terras te klinken, te roken en met mekaar
poëtisch te praten. Hun verschijnen tussen
de muzikanten is zo stuntelig dat de hele
vertoning, die naar een hoogtepunt was
geëvolueerd, onnodig naar beneden wordt
gehaald. Deze schoonheidsfouten steken
schril af tegen de professionaliteit die de
musici ten beste geven.
Terecht kreeg La Passionata het motto
Poëzie moet uit haar boeken treden mee,
gedichten blijven te vaak ongelezen drukwerk, ongebruikt want meestal ontoegankelijk; beweert men. Dat de tandem Stassijnsvan Strijtem door voortreffelijke musici gegangmaakt er in geslaagd is deze muur te
doorbereken strekt tot eer.
Wie eveneens alle eer verdient is Eddy
Peremans die de meeste muziek schreef,
sommige nummers zijn werkelijk pareltjes.
Zowel in het moeilijke genre als bij de meezingers heeft Peremans zich kunnen uitleven. Terecht werd La Passionata dan ook op
straalplaat geperst.
Biezondere aandacht verdient Wanda
Joosten die de hele opvoering schraagt, haar
zang- en toneelervaring en haar plankenvastheid opgedaan in My Fair Lady, Evita en
Jesus Christ Superstar maken van La Passionata een sprankelend spektakel.
Mits het wegwerken van de enkele
schoonheidsfouten is voor La Passionata
een suksesrijke teatertoekomst weggelegd!
(m.v.l.)
— Teaterproduktie La Passionata. Totale
duur 65'35". Info: Koen Stassijns, Beukendreef 5 te 9401 Pollare. 054/330878.
CD-opname 795fr.
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VLAKBIJ EN ELDERS

KRIJGT ANTWERPEN
EEN DRAAIBRUG OVER DE SCHELDE?
De afbeelding toont een van blikvangers
van de tentoonstelling Luc Deleu & TOP
Office 1967-1991 in het MUHKA, Museum
voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (nog tot
26 mei). U ziet de makette van een schijnbaar futuristisch projekt: een draaibrug over
de Schelde, met in het centrale gedeelte een
verscheidenheid aan al dan niet te kombineren mogelijkheden: parkeerruimte, hotel,
restaurant, museum, zwembad, enz. Er zijn
daarenboven lange aanlegsteigers voor passagierschepen. De titel van het onderwerp is
dan ook Antwerpen uw volgende cruise-stop.
Het projekt is meer dan vrijblijvende denkoefening van een architekt-urbanist-futuroloog,
maar zal wellicht toch utopisch blijven.
Antwerpen voert in 1993 wel de ronkende
titel ,kulturele hoofdstad van Europa', maar
verder dan de, overigens hoognodige restauratie of schoonmaak van een handvol historische pronkstukken is men op stedebouwkundig gebied nog niet geraakt. Het met veel
woorden aangekondigde toekomstperspektief ,Antwerpen, stad aan de stroom' zit
betonvast in de papieren startblokken. Aan
artistieke aktiviteit en privé-initiatieven ontbreekt het in de metropool geenszins, wel
lijdt de overjarige SP-CVP bestuurskoalitie
aan akkuut geestelijk reumatisme. En dat
een decennia-lange financiële laat-maargaan politiek de stad elke kredietwaardigheid heeft doen verliezen, zit er natuurlijk
ook wel voor miljarden tussen.
(NvB)

"i-»;,''.'^?*^-

Nog tot 26 mei a.s. is in het IWuseum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen
o.m. deze makette van een futuristische draaibrug over de Schelde te zien.
Ontwerp Luc Deleu...

KLASSIEKE SMAAKPARTNERS
Elke maal bestaat natuurlijk uit verschillende smaken, vlees en groenten met nog wat
zout en peper bvb. Maar dat zijn geen
klassieke partners I Daaronder verstaan wij
de kombinatie van twee van de oersmaken:
zuur, zoet en bitter. Meestal zijn ze als
vanzelfsprekend ontstaan door hun gemeenschappelijke afkomst: produkten die gedijen
op dezelfde bodem in hetzelfde klimaat. Nu
die produkten wereldwijd verspreid zijn en
ook industrieel kunnen gemaakt worden, zijn
vele kombinaties toevallig ontstaan of ontsproten uit het talent van een meesterkok.
Maar houden we ons bij twee echte klassiekers: zoet en zuur, zoet en bitter."

UIT ,DEN OOST'
Zoet zuur, in het keukenjargon „aigredoux" is vooral uit de Indonesische keuken
naar de Nederlanden teruggekomen. Het is

een tafelzuur dat bestaat uit vruchten of
vruchtgroenten, in een verdund mengsel van
suiker, azijn en kruiden. De vaste bestanddelen worden als smaakmaker bij allerhande
gerechten, vooral met rijst dan gegeten. De
vloeistof kan als sprenkel- of dipsausje gebruikt worden.

Ons meest vertrouwde partnerschap is dat
van zoet en bitter. Bijna nergens wordt een
kopje koffie gezet zonder daarbij suiker,
honing of een ander zoetmiddel. En de
partners spelen dan nog vaak smakelijke
spelletjes met pralines, reep chokola, noten,
koekjes, slagroom, ja zelfs alkohol.

Dit is het basisrecept. Een mengsel van
500 g suiker, een halve liter azijn, 5 g
pijpkaneel en 5 g kruidnagels worden tot een
dunne stroop gekookt. Daarin worden de
schoongemaakte en in stukjes gesneden
(niet te rijpe) vruchten of vruchtengroenen
meegekookt tot ze zacht en doorschijnend
zijn. De stroop wordt nog een kwartiertje
ingekookt. Dan worden de vruchten er weer
bijgedaan en laat u het geheel afkoelen. Af
en toe roeren voorkomt onsmakelijke klonters. Daarna in glazen potjes overbrengen en
goed afsluiten. Na 3 weken is uw zoetzuur
klaar voor gebruik, al mag het enkele maanden bewaard worden.

Soms gaan de partners ook een ,,ménage
a trois" aan bvb. in koffielikeuren en mokkabereidingen als vla, pudding en ijs. In de
thuiskeuken mag u daarvoor gerust kwaliteitsvolle oploskoffie gebruiken en wat cacao
toevoegen is ook lekker.
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Ons meest geliefde recept is dat van
walnotentaart met mokkacrème en rumsaus.
Maar dat is wat ingewikkeld, omdat deeg,
crème en saus afzonderlijk dienen aangemaakt te worden. Maar als u het ons vraagt,
stuurt WIJ u graag het hele bereidingsverhaal.
(NvB)
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SPORT

KAMPIOEN ZONDER GLANS

S

PORTING Anderlecht is de verdiende l<ampioen 1990-1991.
Laat daar geen twijfel over bestaan. Wie twee zondagen voor
het einde van de kompetitie de
buit al binnen heeft is de terechte laureaat. Dat is de logika zelve. Even onmiskenbaar is evenwel dat het aflopende kampioenschap zelden nivo haalde. Ons
voetbal is op de terugweg. De
nivellering aan de top, die aanvankelijk als
een zegen werd beschouwd, is een gevolg
van sportieve aderlatingen. De traditionele
topploegen hebben allen kwaliteit ingeleverd. En geen beetje.
De ploeg die Anderlecht in 1987 zijn twintigste kampioenstitel schonk bevatte nog
namen als Scifo, Vercauteren, Grun, Demol,
Andersen, Lozano, Gudjohnsen en Frimann.
Neem ons niet kwalijk maar een vergelijking
met jongens als Dewolf, Crasson (internationaal of niet). Van Baekel, Verheyen en Van
Loen schijnt ons onzindelijk. We voegen
daar nog aan toe dat die lichting van 1987 al
was ,.afgeroomd" in vergelijking met de
kampioenenploeg van Ivic die in 1981 nog
beroep kon doen op ervaren klasbakken als
Olsen, Perusovic, Haan, Broos en Nielsen.
Anderlecht is trouwens geen alleenstaand
geval.

Gent scheen lang een onoverkomelijke hindernis maar toen de weken van de waarheid
aanbraken - in maart en april ,,mag" er niet
maar „moet" er gewonnen worden - stortte
de nieuwste topploeg van het land in elkaar.
Spelers, trainer en bestuurders gingen gezamenlijk tegen de vlakte. Een bijna onvermijdelijk onderdeel van elk groeiproces.

Het Astrtdpark vJerde zaterdagavond feest: Sporting Anderlecht won er zijn eenentwintigste kampioenstitel en Paul Van
Himst, kind van den huize, was
dezelfde dag tot bondscoach
gepromoveerd. Het geluk kon
dus niet op.

LEEGLOOP
Vandaag heet het dat KV Mechelen eigenlijk over ,,de beste ploeg" van het land
beschikt. Dat is vermoedelijk waar wanneer
men de optelsom maakt van beschikbaar
individueel talent. Maar met de beste melk
maakt men nog niet noodzakelijk de beste
slagroom. Daartoe is ook vakmanschap, toewijding, zelfvertrouwen en gezonde ambitie
nodig. In dit vlak heeft KV in de voorbije

maanden meer dan eens gefaald. Malinwa
herstelde minder vlug en minder spektakulair van een pijnlijk seizoenbegin dan Anderlecht. Het verloor ook te vaak punten in
wedstrijden waarin het niet goed speelde.
John Cordier zal zijn les wel geleerd hebben.
Met Georges Leekens plaatst hij volgend
seizoen een heel ander soort trainer aan het
hoofd van zijn troepen. De oefenmeester van
Club Brugge zal inderdaad opstappen ondanks hij geruchten daaromtrent tegenspreekt. De Westvlamingen staan (nog maar
eens) voor moeilijke tijden. Jan Ceulemans is
wel zeer oud geworden en met Farina (die
voor relatief weinig geld naar het buitenland
mag vertrekken) dreigt Club haar beste aanvaller te vertiezen. Ook bij Standard dreigt de
leegloop. Bodart, Hellers en Vandersmissen
zien het niet meer zitten. De redding moet nu
komen van de Roemeense trainer Lucescu,
jarenlang de sportieve baas van het Dynamo
Boekarest van... Ceaucescu. Het wordt
mooi.
Inmiddels is het wel weer Anderlecht dat
de transfermolen op gang heeft gedraaid. De
Limburgers van Club Luik, Boffin en Houben,
spelen volgend seizoen voor Sporting. Voorzitter Vanden Stock, niet in het minst verblind door het onverhoopte sukses, heeft wel
degelijk begrepen dat zijn ploeg in het middenvak klasse en karakter te kort kwam. Hij
is al met de restauratie begonnen.

AFGEROOMD
KV Mechelen verloor vorig seizoen absolute kwaliteitsbepalers als Erwin Koeman en
Johny Bosman. Club Brugge moest in de
voorbije jaren topspelers als Papin, vandaag
de beste spits van Europa, en Degryse laten
gaan. Meer dan waarschijnlijk stapt volgende maand ook nog Frank Farina op. Het wil
wat zeggen en de sportieve gevolgen konden of kunnen met uitblijven.
Welke zijn dan de verdiensten van Anderlecht 1990-1991 ? Vast staat dat Aad de Mos
het maksimum uit de spelersgroep heeft
gehaald. Sporting, dat in het verleden in zijn
beste momenten onveranderlijk dreef op individuele klasse en kollektief brio, moest het
in de voorbije maanden hebben van georganiseerd en gedisciplineerd werkvoetbal. Het
verschil werd uiteindelijK gemaakt door rezultaatbepalers als Oliveira en Nilis. Hun
mogelijkheden - in één flits kunnen zij over
een match belissen - werden maksimaal
gestuurd door Mare Degryse, voor ons de
ploegspeler van het seizoen. Nooit voorheen
scheen Anderlecht ons mentaal sterker. Na
een bijna dramatische seizoenaanhef (vier
Dp tien en twijfels alom) kwamen de Brusseaars van zeer ver terug. Ze verdienden de
andstitel ,,in het zweet huns aanschijns".
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Aad De Mos stormde als eerste het veld op toen Degryse skoorde. De
supporters volgden, met 1 miljoen frank schade tot gevolg.
(foto M. Herremans)
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ONVERMIJDELIJK KOMPROMIS
De wederopbouw wacht ook Paul Van
Himst, de overmijdelijke nieuwe bondscoach. Het mag inderdaad geen verrassing
heten dat 's lands klasrijkste - wat niet
hetzelfde is als beste en meeste efficiënte voetballer van na de tweede wereldoorlog
met de opvolging van Guy Thys wordt belast.
Van Himst is een gedroomde kompromisfiguur. Een Vlaamse tweetalige Brusselaar,
dat kan er vandaag nog mee door. Paul ligt
goed bij de pers.
Het broodje van de bondsbazen is dus
voorlopig weer gebakken. Voorlopig. Want er
wacht Van Himst geen sinekure. Hij moet de
voortdurende neergang • het zalvend gelul
(een ander woord is ongeschikt) van de
bedenkelijk geëngageerde (en ingepakte)
sportjoernalisten ten spijt - van de nationale
ploeg proberen afremmen en de wederopbouw opstarten. Van Himst is gelukkig een
realist. Hij weet dat Enzo Scifo, zijn eigen
voetbalzoon vermits hij de Italiaanse Waal
als opgeschoten knaap vanuit de jeugdploegen van Anderlecht naar de eerste ploeg
promoveerde, voorlopig de enige dragende
figuur is die zich voor de toekomst aanmeldt.
Andere klassespelers, als Degryse, Emmers
en Bruno Versavel, moeten hun bestemming
nog vinden binnen de nationale ploeg die
een ganse generatie - de resten van de
,,mirakelploeg" van Italië '80 - routiniers
(Gerets en Ceulemans vooral en Dewolf en
Cleysters in mindere mate) ziet opstappen.

Guy Thys drukte de hand van zijn opvolger Paul Van Himst, door iedereen een
uitstekende keuze genoemd. Omwille van zijn tweetaligheid?
(foto M. Herremans)

JEUGD?
Van Himst is wel zo slim - we hebben hem
nooit anders gekend - het zekere voor het
onzekere te kiezen. Hij houdt vast aan zijn
beroepsbedrijvigheid (zaakvoerder van een
koffiebranderij) en neemt er de nationale
ploeg voor twaalf maanden bij. Nadien wordt
de balans opgemaakt. Zal er op dezelfde
basis blijvend kunnen worden voortgewerkt?
De rezultaten van vriendschappelijke interlands en de beschikbaarheid van Robert
Waseige - die eigenlijk de voorbestemde
kandidaat was van het Uitvoerend Komitee zullen daarover beslissen. Paul Van Himst
weet dat beter dan wie ook. Toch zouden de
bondsbazen zich kunnen mispakken. Paul
zou wel eens een betere bonds- dan klubcoach kunnen zijn en voor ons staat het vast
dat hij op de steun van de beste Rode
Duivels zal kunnen rekenen.
Of dat alles zal volstaan om ons voetbal uit
het moeras - want daarin zit het vast - te
halen is een andere vraag. Na de nederlaag
in Duitsland verkondigden de kenners plots
dat er veel misgaat in ons voetbal. Onze
jongeren zouden fisiek en mentaal bij hun
buitenlandse leeftijdgenoten onderliggen.
Onmiddellijk werden beschuldigende vingers richting onderwijs uitgestoken. De licha-

melijke opvoeding zou van kleinsaf worden
verwaarloosd. Ivlogelijk. Waarschijnlijk zelfs,
tvlaar het verklaart niet alles natuurlijk. Van
gestruktureerde jeugdopleiding is bij de
meeste klubs geen sprake. Er wordt geïmproviseerd met onderbetaalde en vaak ook
ongeschoolde jeugdopleiders - het geld moet
in vermeende vedetten worden geïnvesteerd
- dat het niet mooi meer is. En het is niet
omdat de Duitse beloften - die zelf al geen
balvirtuozen zijn - harder liepen dan de
Belgische dat wij vinden dat de klemtoon nog
meer van de technische naar de fisieke
opleiding moet worden verlegd. Integendeel
zelfs. Van jongeren moet men in de eerste
plaats ,,voetballers" maken. Eens men ze

zover heeft gekregen zullen ze wel vanzelf
atleten worden wanneer daar schoon geld
kan mee worden verdiend. De omgekeerde
weg leidt naar nergens. Of toch naar omschrijvingen als deze: ,,Wilmots is een hardwerkende spits. Hij schuwt geen inspanning." Dat klopt. En hij maakt ook bijna geen
doelpunten. Maar misschien is dat wel bijkomstig.
De Mannschaft werd ook wereldkampioen
met krappe 1-0 overwinningen en met suksesvolle trappen vanop de elfmeterstip. Moet
er nog zand zijn? In afwachting kunnen we
Paul Van Himst alleen maar moed en sterkte
toewensen.
Flandrien

ADVERTENTIE

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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MENGELWERK

HERSENBREKER

OPLOSSING OPGAVE 84
Horizontaal: 3 zuil; 6 kajuiten, 8
Ardooie, 9 brandalarm, 12 boemeltrein, 15 anijs, 16 nationaal, 17 geteer, 18 gleuven (of sleuven), 19 Sus,
20 klas

OPGAVE 86
HORIZONTAAL
4 Dialekt dat aan de einder gesproken
wordt' (11)
10 Door die meetkundige figuur kun je heen
kijken (4)
11 Deze knaagdieren staan bekend om hun
vermenigvuldigingslust (7)
12 Dat IS een echte opschepper (9)
13 Zulke schepen moet je een handje helpen (8)
14 Van deze man in goede doen levert zelfs
een lichaamsdeel nog intrest op (9)
16 Met alle kracht aansporen (8)
18 Wel je laarzen meenemen als je naar dit
Westvlaamse grensgebied gaat (4)
20 Wat je inademt, wordt door hen op hoge
temperatuur gebracht (11)
21 Nieuw, zowel in Leipzig als in Keulen (3)
22 Oosters gerecht(je) dat bij ons ook al is
ingeburgerd (4)
23 In werkelijkheid bestaat het met, maar in
menige redenering wordt het wel gebruikt (6)

8 Hiermee beïnvloed je de vrije loop van
het water (4)
9 Zonder steun (8)
11 Slagschip I (9)
15 Fijnste lichaamsdeel van een bepaalde
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IVIarcel Iserentant uit de Rietlaan, 58
in 8200 Brugge krijgt zéér binnekort
een boekenpakket aan huis afgeleverd. Uit de juiste inzendingen van
opgave 84 werd zijn gele briefkaart
getrokken.

VIS (4)

16 Onbehagen (en als 't er meer zijn, wordt
er gevochten) (6)
17 Gemoedsbeweging die zelden verborgen blijft (6)
19 't Staat vast dat dit werkelijk is gebeurd
(4)

SATERDAG

Ten laatse dinsdag 21 mei verwachten wij uw gele briefkaart met de
oplossing van opgave 86 op de redaktie.

't Pallieterke ligt wakker van
Wilde, Rode maneuvers in
Bedevaartkomltee.
Philips in last: wil de laatste
het licht uitdoen?
Philips eeuweling: Watt zegt u?

C. Vanden Stock weet waar
Anderiecht De Mosterd haalt.
•

VERTIKAAL
1 Zonder dit onderdeel heb je mets aan
een kookkachel (7)
2 Periode van plezierige werkloosheid (8)
3 In 't meervoud is dit de zitplaats voor wie
z'n billen heeft verbrand (5)
4 Die geef je honderden keren in je leven,
maar je geeft 'r nooit weg (4)
5 Niet sterk, maar je hebt 't toch voor
iemand die je voorliefde heeft (4)
6 HIJ volgt op afstand (7)
7 Die stroming komt uit Frankrijk (10)

Vertikaal: 1 puntje, 2 flank, 4 tandengeknars, 5 automaat, 7 waarzegsters, 10 apenoten, 11 abonnees, 13
naamval, 14 slinks

Migranten komen gePicquéerd
op straat.
•
Magistratuur ontspant de jugepees.
AHASVERUS
„ Philips viert eeuwfeest",
las Ahasverus.
•Vlet een lichtmis?
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Lederland zit in een slecht vel.
•
Maatregelen voor migranten komen
Vorstelijk laat.

HET VAT LEEGSCHRAPEN
Tegen de zomertijd, maar ook het festival
van Cannes is er mee schuld aan, komen er
niet veel nieuw/e films vrij. De kinemabazen
die echter niet voor lege zalen willen spelen,
zoeken dan de schabben van de verdelers
af. Af en toe valt daar een toevallig niet
ontdekt juv\/eeltje te rapen, zeer dikwijls echter is het tegendeel waar. Zoals met de
vorige week besproken Q & A (met Nick
Nolte). Ook enkele van navolgende filmen
lagen al een tijdje op de plank. Om te
beginnen Young Guns II.

COWBOYS
Young Guns II van Geoff Murphy is een
film over behoren tot, erbij horen. Het is een
in de tijd gekatapulteerde Westside Story,
een Colors (over de jeugdbenden van L.A.)
avant la lettre. Het is het vervolg van het
verhaal van Billy the Kid, gedoopt William H.
Bonney (een sterke Emelio Estevez). Het
verhaal van de strijd tussen Ierse cowboys
en Engelsgezinde farmers. Het moet gezegd
dat leentje buur werd gespeeld met diverse
films, waaronder Little Big Man (1970) van
Arthur Penn en Pat Garrett & Billy the Kid
(1973) van Sam Peckinpah niet de minste
zijn. De nieuwe film gaat verder daar waar de
1988 film Voungi Guns eindigde. De hele zooi
is op de loop en Pat Garrett (William Petersen) heeft het respekt van zijn medeburgers
verworven en het zelfs tot sheriff gebracht
Samen met enkele interstaatse politiemannen gaat hij achter de bende aan, die één
voor één het leven zullen laten. Doek Scurlock (Kierfer Sutherland, gewoon goed, zoals
steeds), Chavez y Chavez (Lou Diamond
Philips, die groeit met iedere rol) een Arkansas Dave Rudabaugh (een revelatie van
Christian Slater, als de verlegen pistoolheid
op zoek naar glorie).
De film heeft niet echt diepte te bieden en
de motieven van de personages zijn niet
altijd duidelijk, maar de liefhebbers van een
western zullen daar met veel problemen mee
hebben.

GANGSTERS
State of Grace van Phil Joanou kreeg zijn
eerste vertoning op het filmfestival van Montreal vorig jaar. Het is een goed geproduceerde en boeiende film, die echter door zijn
lengte en het langzame ritme-een klein
publiek zal aanspreken, terwijl het toch om
een gangsterfilm gaat.
De film start bij een drugdeal die falikant
afloopt en gaat verder in een New Yorkse Irakroeg, waar Terry na twaalf jaar afwezigheid
(Sean Penn, in zijn beste rol totnogtoe) zijn
vriend Jackie (een zéér sterke Ed Garry
Oldman), een psichopatische moordenaar.

Malkovich en MacDowell in The Object of Beauty, een film die alles heeft om te
slagen, maar uiteindelijk toch een erg lege film bleef. Je moet al erg
gesofistikeerd zijn om de prent wel leuk te vinden...
gaat opzoeken. De kroeg ligt er als laatste
restant van de achterbuurtwijk Heil Kitchen
(duivels keuken), die omgevormd werd tot
yuppiewijk en zijn oorspronkelijke bewoners
verdreef. Terry solliciteert naar een baan als
huurmoordenaar en Jackie neemt hem mee
naar zijn broer Frankie (Ed Harris), die de
leiding heeft van de Ierse mafia en probeert
in vrede te leven met de Italianen. Ooit was
Terry nog verliefd op Katleen (Robin Wright),
de mooie zus van het tweetal, die echter niks
met haar twee misdadige broers wenst te
maken te hebben. Het probleem van Frankie
is dat zijn heethoofdige broer het niet begrepen heeft op Italianen en wanneer een van
zijn Ierse vrienden wordt vermoord, en het
lijkt erop dat de Italianen dat zouden hebben
gedaan, vermooordt hij enkele Italiaanse
kopstukken. Om de vrede te bewaren zal
Frankie zijn broer moeten omleggen. Hoe

37

Terry dit alles wil beletten is het onderwerp
van deze knappe film Moest er met af en toe
een overdadig misstapje zijn ingelast als
ballast, zou dit een topper kunnen geweest
zijn. Tussen het geweld van Millers Crossing
en The Godfather III liep deze State of Grace
onterecht een beetje verloren.

VIDEO
De veelgeprezen Janssens & Janssens
draaien een film van Robbe De Hert en Luc
Pien, een schets van 25 jaar Vlaamse film, is
vanaf heden bij uw videoboer te koop, te
leen. Niet direkt een must, maar een prettige
eigenaardigheid
Willem Sneer
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TELEVISIE

ZATERDAG 18 MEI

ZONDAG 19 MEI

MAANDAG 20 MEI

TV 1

TV 1

TV 1

10 00 Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migranten, 16 00 Drie kameraden, film, 17 48 Nieuwskrant; 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30
Nieuws.
19 55 Kwislijn
20 00 Baraka, spelshow
21 35 Ongelooflijk, maar Bardi
22 30 Vandaag
22 50 Sport op zaterdag
23 05 Een jaar in Vietnam, serie
23 55 Coda, Muziek

15 30 Het hertejong, film, 17 30 Het Capitool,
serie, 17 53 Kwislijn, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 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, sene
21 20 Tien voor taal, spelprogr
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag.
22 30 Kunst-zaken
22 35 Vandaag
22 55 Incredibile, humor praatshow
23 25 Coda

15 45 Sport extra: voetbal (Tottenham-Nottingham Forest)

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
Pinkstermis; 12 00 Look, modemagazine, 12 40
Huizen kijken, info, 13 00 Sunday Proms, koncert, 13 50 Schoolslag; 14 30 Korte film; 14 40
BMX-bandieten, jeugdfilm, 16 10 Kat en hond;
Space 1999, serie, 17 30 Jules unlimited, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Nova Zembla,
toer kwis, 18 55 Kom op tegen kanker-journaal;
19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45
Sportweekend II.
20 30 De Weg, serie
21 25 De andere kant, porlret van bekende Vlamingen
22 15 I.Q., kwis
22 45 Vandaag
23 05 De zijderoute, dok
23 55 Coda

VTM

VTM

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip club,
serie, 16 35 Doogie Howser, M.D, serie, 17 00
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-team,
serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 D.A.R.Y.L., S F-thnller
22 45 Nieuws
23 15 Poltergeist, horrorfilm
01 10 Nieuws

12 00 Super 50, hitparade, 13 00 Nieuws; 13 30
Telebusiness, financieel-ek m a g , 14 00 Love
boat, serie, 14 45 Clip Club, verzoekprogr , 15 00
Bugles in the afternoon, film, 16 35 Murphy
Brown, serie, 17 00 Dag Coco, dierenmag , 18 00
Nieuws; 18 05 Kinderakademie,
19 00 Nieuws.
19 35 Waagstuk, kwis
20 00 De strangorianen, serie
20 30 Walters Verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Remington Steele, film
00 15 Nieuws

TV 2

Ned. 1
13 00 Nieuws; 13 20 De Vara matinee, koncert,
14 54 Neighbours, serie, 15 21 The story of 'The
Californian Raisins', animatiefilm; 15 46 Smakelijk eten, dok, 16 06 Verhalen uit de heuvels van
Hollywood, serie, 17 01 De kleine wijzer; 17 30
Nieuws; 17 40 Vroege vogels, milieumag , 18 18
Vara's Kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 22 LIngo, woordspel
19 49 The flying doctors, serie
20 40 Oppassen!!!, serie
21 03 Sonja op zaterdag, praatshow
21 59 Achter het nieuws
22 34 Twee voor twaalf
23 14 De schreeuw van de Leeuw, kabaret
23 49 E.N.G., serie
00 37 Museumschatten
00 51 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, bnevenrubnek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 10 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 35 Pauze tv, jongerenmag, 18 55 Jackpot; 18 50 Pauze
TV, jongerenmag , 1 9 25 Junior survival; 20 00
Nieuws.
20 25 Het Peter Ustinov Gala, gala-avond,
22 05 Karel, praatsfiow
22 55 American Chronicles, dok
23 25 Jonge mensen op het koncertpodium,
klassiek
00 10 Nieuws

Ned. 1
11 00 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 15 35 La
Finta Semplice; kom opera, 17 30 Nieuws; 17 35
KRO Kresj; 17 55 De ridders van het hete hangijzer, serie, 18 20 Crash, jongerenprogr , 19 00
Nieuws; 19 05 KRO's tekenfilmfestival; 19 20
Father bowling, detektiveserie,
20 10 Hints, pantommespel
20 40 Joint Account, kom serie,
21 10 Brandpunt, aktualiteiten
21 45 Het ouderlijk huis
22 15 House of cards, dramaserie,
23 15 Nieuws
Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 25 De avonturen van
Tijn, poppenserie 09 35 Detective, TV-strip,
09 45 Morsalazunt, tekenfilm; 10 05 Boter, kaas
en deltawerken, kwis, 10 30 Gelijk oversteken,
kom serie, 11 00 Reiziger in muziek; 18 00 The
wonder years, serie, 18 25 Johnny, praatprogr ,
18 58 Moord-TV, popmag , 19 07 In living colour,
serie, 19 30 Onrust!, subkultureel mag , 20 00
Nieuws.
20 10 Blackadder, kom serie,
20 41 Jongens van de Witt, dok
21 07 Pension Hommeles, muz komedieserie,
21 57 Silex, serie
22 08 De weelde van de soberheid, dok
23 28 Nieuws

Ned. 3

Ned. 3

09 00 Nieuws; 15 55 Voetbal: Cup Final; 18 00
Paspoort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal extra, 19 10 Een reiziger...
op het eiland Tristan da Cunha, reeks over
reizen, 19 54 Lotto-trekking;
20 00 Die Grünstein-variante, TV-film,
21 44 100 meesterwerken
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 Salvador, film,

09 00 Nieuws; 11 00 Naturalisatie en het Europa
van 1992; 11 30 Omrop Fryslan; 12 00 Het Capitool, diskussieprogr , 17 00 Radiopastoraat;
17 08 Pinksterviering; 18 00 P.C. Privé, komputerkursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio
sport;
20 00 Nieuws
20 10 Kenmerk
20 37 Kind van de oorlog
21 00 Werken aan werk
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TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 18 58 Oogappel, oudermag , 19 30
Nieuws.
20 05 Het grensgevoel, dok
20 30 Over mijn lijf, gezondheidsmagazine,
21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21 40 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 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 Fortuin.
20 00 Dierenplezier, spelprogr
20 30 MacGyver, sene
21 30 Family ties, sene
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, automag
23 00 Codename Kyrill, mini-sene
23 55 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Operation
Mozart, serie, 18 07 Beroemde verhalen, serie,
18 25 Paperclip, jongerenmag , 19 00 Nieuws.
19 20 Kunst & vliegwerk, jeugdserie
19 41 Ha, die pa! kom serie
20 12 Ted a tête, gesprekken met Ted de Braak
20 56 Hier en nu, aktualiteiten
21 30 Van Gemerens familiekoor, muz rondreis
21 59 Cheers, serie
22 22 Medeklinker, muz gebeurtenissen
22 47 Het verschil, portret van Henk Heideveld
23 17 Nieuws
Ned. 2
12 00 Voetbal Plus; 13 00 Nieuws; 14 30 Santa
Barbara, sene, 15 20 Ontdek je plekje 15 30
Studio Trappelzak, gevaneerd kinderprogr , 16 00
Service salon, familietijdschrift, 17 30 Nieuws;
17 40 Ko de Boswachter Show; jeugdprogr ,
18 30 Land m zicht, toer zoektocht, 18 50 Avro
sportpanorama; 19 25 Alle dieren tellen mee,
dierenmag , 20 00 Nieuws.
20 25 Around the world in 80 days, avonturenserie
21 13 True Colors, avonturenserie,
21 40 Avro televizler, aktualiteiten
22 28 L.A.Law, sene
23 10 Ontdek je plekje. Domburg
Ned. 3
09 00
18 50
20 10
20 15
20 40
21 05

Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat;
Studio sport; 20 00 Nieuws.
Milieubericht
Men neme... serie over koffie
De gulden snede, over kunstenaars,
Eigenaardig

TELEVISIE

DINSDAG 21 MEI

WOENSDAG 22 MEI

DONDERDAG 23 MEI

TV 1

TV 1

TV 1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie,
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 18 10 Draaimolen, 18 20 De kasteelgeesten, 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, talkshow
21 35 Ruth Rendell - mysteries, serie
22 25 Kunst-zaken
22 30 Vandaag
22 50 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie
23 15 Coda

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 53
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Plons; 18 10 De kat, jeugdserie, 18 35 De woudlopers, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 9 romans van SImenon, sene
21 35 Chateau Van Hove
22 30 Vandaag
22 50 Moviola, filmmagazine
23 40 Coda

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, migranten;
17 30 Het Capitool, sene, 17 53 Kwislijn; 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Prikballon; 18 25 Carlos & Co, kindersene, 18 40 De
geheimzinnige
goudsteden,
tekenfilmserie,
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Een zaak voor twee, serie
21 05 Bagdad Café, serie
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 De nieuwsjongens, sene
23 25 Coda

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Stoppen met roken, kursus,
19 30 Nieuws.
20 00 De Loopbrug, film
21 25 Uitzending door derden
22 05 De werkzoekers, serie over arbeidsbemiddeling,
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 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 fortuin.
20 00 Luc, praatshow
21 00 Twin Peaks, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Eindexamenjournaal, nabeschouwingen, 17 57 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, spelprogr
19 49 De baas in huis?, sene
20 17 Laat maar zitten, serie
20 47 Tien voor taal, spelprogr
21 34 In het nieuws, praatprogr
22 20 Golden girls, serie
22 45 Impakt, dok
23 30 Natuurmonument
23 40 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20
Jungle book, film 17 00 Captain Planet, serie,
17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, tekenfilmserie, 17 45
Zorro, avonturenserie, 18 10 Countdown, pop,
19 00 Sledge Hammer, detektiveserie, 19 25 De
Heilige Koe, sportmag , 20 00 Nieuws.
20 27 Wiseguy, serie
21 25 Tycoons, portret van R Branson
22 20 Veronica Film & Video
22 35 High spirits, film

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Uitzending door derden, 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, spelprogr
20 45 Jake and the Fatman, sene
21 30 The famous Teddy Z, serie
22 00 Nieuws
22 30 Hill Street Blues, politieserie

23 25 Benson, sene
23 55 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 Eindexamenjournaal; 17 55 KRO's tekenfilmfestival, 18 10
Leve de fiets, dok , 1 8 30 Neighbours, serie,
19 00 Nieuws.
19 20 Volmaakte vreemden, sene
19 50 Praktijk op poten, sene
20 20 De verloofden, dramaserie
21 35 Mantua, hoofdstad van de Gonzaga's, dok
22 10 Kruispunt TV, mag
22 45 Ik begrijp niet waarom Ik nog leef, dok
23 40 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 18
De TV-dokter; 15 19 Das Erbe der Guldenburgs,
serie, 16 05 Stripfiguren tegen alcohol en drugs,
dok ; 16 33 Bereboot, kleuterprogr, 16 56 Dieren
van het Groene Woud, kindersene, 17 17 Kookpunt, culinaire rubnek, 17 30 Nieuws; 17 40 De
teenage hero turtles, serie, 18 02 Popformule;
18 47 Billy Hotdog, kmderprogr , 19 02 Op hoop
van zegen, sene, 20 00 Nieuws;
20 27 De man in de Ritz, mmisene,
22 12 De tv-dokter
22 13 Ojevaarsjo, over kinderzaken,
22 58 Tros Aktua, aktualiteiten
23 33 The Academy of St. Martin in the Fields

Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Poolse omzwervingen, dok, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10
Monopolie, serie, 20 00 Nieuws.
20 20 Staatsloterij
20 29 Lopend vuur, mediarubriek
21 04 Punk Tegendraads, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat
23 15 Klassieke mechanika, kursus
23 45 Nieuws

Ned. 3
09 00 Nieuws, 18 00 De familie Ramdam, serie,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55
Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot gewest,
regionaal nieuws, 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 25 Duel in de winter, Zweeds tv-spel
21 24 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws
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TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 00 Intermezzo; 19 15 Uitzending
door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Kunst in het Derde Rijk, dok
20 50 Uitzending door derden. Groene Omroep
21 30 Concert: Paul Strauss
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 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 fortuin.
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, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De wereld van de Canadese gans, dok , 15 30 Ceddie,
sene, 15 59 Het kleine huis op de prairie, sene,
16 46 Kop en staart, kmderprogr , 17 01 Ik ben
Benjamin Ben, kleuterprogr, 17 30 Nieuws;
17 40 Eindexamenjournaal; 17 55 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30 Binnenste buiten, jongerenmag , 19 00 Nieuws, 19 20 Avonturenbaai, sene
19 45 De Kon-Tiki man, dok
20 41 In Spiegelbeeld, natuurdok
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 05 Vierhouten zingt, pinksterkonferentie
22 35 Kunt u mij de weg naar God vertellen ?
23 00 I love Idi Amin, portret v e. Oegandese
bisschop
23 23 Tenslotte
23 32 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene,
17 45 Summertime; 18 10 Top 40; 18 55 Emptny
nest, sene, 19 25 De Heilige Koe, auto-magazine,
20 00 Nieuws
20 27 Honneponnetje, film
22 15 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 55 Married with children, sene
23 25 Drop the dead donkey, sene
Ned. 3
09 00 Schooltelevisie; 18 00 Surinaamse verkiezingen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 Lucinda Lambton en de moderne architektuur, 19 35 Bekijk 't
maar, serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Negen romans van Simenon, serie,
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 24 MEI
TV 1

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, serie
17 53 Kwislijn, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak;
18 05 Postbus X, serie 18 30 TV1 Top 30 19 03
Buren, serie 19 30 Nieuws
20 00 Kwislijn
20 05 De wonderjaren, serie
20 30 Barbarosa, westernfilm
21 55 Premiere film en video, filmnieuws
22 30 Vandaag
22 50 Tijd IS geld, mag
23 00 Een man ruimt op, gangsterfilm
00 40 Coda
TV 2

18 30 Nieuwskrant, 18 35 Mooi en meedogenloos, serie 19 00 Uitzending door derden, 19 00
Uitzending door derden 19 30 Nieuws
20 00 Vreemd volk' dok
20 40 Confessions of a simple surgeon, dok
21 00 Ten huize van An Petersen
21 40 Huizen kijken, bouwen en verbouwen
22 00 Robert Herberigs en zijn drie muzen, dok
VTM
15 30 Dallas, serie 16 20 Santa Barbara, serie
16 45 Clip Club, verzoekprogr 17 00 VTM-Kinderklub, 17 30 Here s Boomer, gezinssene
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters, 18 30
Home and away, serie 19 00 Nieuws, 19 30 Rad
van fortuin
20 00 Wies Andersen Show, kwis
21 00 Escape from Bogen County, film
22 50 Nieuws
23 20 Friday the 13th
00 05 Nieuws
Ned 1
13 00 Nieuws 14 10 Weg van de snelweg, Europa 14 50 Drempels weg special, dok 15 20
Nocturne licht klassiek 15 45 Ja natuurlijk extra, dok 16 14 Astenx en Cleopatra, tekenfilm
17 30 Nieuws, 17 40 Eindexamenjournaal, 17 55
Disney Club 19 00 Nieuws
19 20 Zicht op zee, programmareeks
19 45 Maak dat de kat WIJS, spelprogr
20 20 't Torentje aktualiteiten
20 36 Murder, she wrote, detektiveserie
21 27 Roseanne, kom serie
21 59 Rondom tien aktualiteiten
22 45 De zijden draad, dok serie
23 10 Nocturne, licht klassiek
23 39 Nieuws
Ned 2
13 00 Nieuws, 17 30 Nieuws, 17 40 Kijk TV,
wetensch programma 18 05 TV Schow op reis,
19 01 De tv-dokfer 19 02 Hi de Hi, kom sene
19 35 Dear John, kom sene
20 00 Nieuws
20 27 De leukste thuiss, amusementsprogr
21 09 De TV-dokter
21 10 Staten Generaal, mini drama s
21 23 Het nationale chemie spel, inf spelprogr
22 28 Allo Allo kom serie
22 58 Top cops, dramaserie
00 05 Nieuws
Ned 3
09 00 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie, 18 00 Paspoort, progr voor Turken 18 30 Sesamstraat,
18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het Klokhuis, 19 10
Hotels, dok 20 00 Nieuws
20 25 Studio Sport
20 55 Geen C te hoog
21 35 Cinema 3, filmnieuws
22 00 Nieuws
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Pierre Arditi wordt verscheurd door schuldgevoelens in „De loopbrug",
een psichologisch drama van Jean-Claude Sussfeld. Dinsdag 21 mei op
TV2 om 20 uur.
ZATERDAG 18 MEI

POLTERGEIST
Amerik horrorfilm uit 1982 Het huis
van een Amerikaans doorsneegezin blijkt
behekst door griezels en vreselijk boze
geesten Met Craig T Nelson, Jo Beth
Williams en Heather O'Rourke (VTM,
om 23u15)

ZONDAG 19 MEI

BMX-BANDIETEN
Om nieuwe BMX-fietsen te kunnen
kopen hebben drie tieners de goederen
van een smokkelbende ontvreemd Zij
worden nu achterna gezeten door politie
en de smokkelaars Australische avonturenfilm uit 1983, met Angelo d'Angelo,
Nicole Kidman en James Lugton (BRTTV1, om 14u40)

MAANDAG 20 MEI

WHISTLE DOWN
THE WIND
Bryan Forbes maakte in 1962 een
schitterend regiedebuut met deze charmante, allegorische studie van de kinderlijke onschuld Drie kinderen denken dat
een voortvluchtige moordenaar Jezus
Kristus IS Met Alan Bates en Hayley
Mills (BBC-2, om 18u05)

DINSDAG 21 MEI

DE LOOPBRUG
Franse film uit 1987 met Pierre Arditi,
Mathilde May en Jean-Marie Manen De
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timide, sobere vrijgezel Jean Nevers is
onrechtstreeks verantwoordelijk voor de
zware valpartij van het zoontje van zijn
sensuele buurvrouw Maar dat durft hij
met te bekennen (Passerelle - BRT-2,
om 20u.)

WOENSDAG 22 MEI

MALONE
Cliff Robertson broedt een groots plan
uit om in Amenka de macht te grijpen,
maar eks-CIA-agent Burt Reynolds moet
zo nodig zijn wagen laten herstellen, vlak
bij zijn hoofdkwartier Amenk aktiefilm
uit 1987, naar de roman ,,Shotgun" van
William Wingate (BBC-1, om 24u.)

DONDERDAG 23 MEI

HONNEPONNETJE
Ned film van Ruud van Hemert uit
1988 met Nada van Nie, Herbert Flack en
Coen Flink Honneponnetje, de dochter
van een rijke bankdirekteur, wordt opgevoed in een streng internaat Op een dag
krijgt ZIJ een boekje in handen waann
uitvoerig wordt verteld over seksuele geneugten {Ned.-2, om 20u27)

VRIJDAG 24 MEI

BARBAROSA
Amerik western uit 1982 Barbarosa
leeft al jaren in onmin met de Mexikaanse
familie Zavalas Op een dag ontmoet hij
Karl Westoff, een Duitse rancher die
wordt achterna gezeten door een op
wraak beluste oude man Met Willie Nelson en Gary Busey (BRT-1, om 20u30)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

's Morgens vroeg, die 11e. mei, kwamen
we voor de zoveelste maal terug thuis-inVlaanderen. Net de tijd om in Wolvertem
Jean-Marie de Roovere bij de start van zijn
rolstoeltocht uit te wuiven. En daarna snel
naar Limburg om er mee in Hasselt de
amendementenveldslag van ons kongres in
woord-en-wederwoord te beleven. Op de
achterbank in ons Golf-ke lag een gordel van
een slungelig Sovjetsoldaatje. Op de weg
naar Eisenach-Wartburg, de voormalige Lutherse DDR-autostad, verkocht hij met een
andere vervuilde knaap, die leek of hij al
wekenlang thuis weg gelopen was, uniformonderdelen in gehakkeld soldatenduits. De
ene bleek een Witrus van tegen Minsk te zijn,
de andere een Oekraïener uit een dorpje met
een - voor ons - onuitspreekbare naam. Met
grote naïeve ogen, roze kaken en blond van
haar, stonden ze daar. Je zou ze zo zien
voetballen in Ardooie of in Koolskamp. En
Joris, Dirk en Marcel vonden dat de koekskens-voor-onderweg, beter aan hen besteed
werden... Zij, met grote handen en zonder
welvaartsbuik, glunderden zoals bij een prijsuitdeling. Hier in Thüringen, het kernland
van Maarten Luther, stonden ze als een soort
Gebroeders van Raemdonck, wachtend op
kopers en op de terugtocht... bijna een halve
eeuw na dé ,overwinning'. Welke, voor wie
en waarvoor?

de lavaberg leefde Johan Sebastiaan Bach.
Vijftig Bach'en gegroeid uit de 4 ProtestantsSaksische bakkers- en molenaarsfamilies
gaven er de hervorming en de wereld een
onsterflijke muziek mee. Voor ,hun' doopkerk, waarop het bekende ,,Eine feste Brug
1st unser Gott", stond een verslet Sovjetjeep
geparkeerd, hoog op de wielen. Ook zoiets
zal einde mei uit het Eisenachs stadsbeeld
verdwijnen... Het Marsbevel ligt klaar. De
sovjetbezettingstroepen uit Midden-Europa
verhuizen naar andere grenzen. Onze 3
majoors en onze vertederende (maar slechtriekende) Van Raemdonckjes met alles d'er
op en er aan, trekken naar Vladvistok, aan de
Japanse Zee. Met de trein: één maand
reizen! Het is het eindpunt van de transsiberische spoorweg. Daarrond groeide de Russische 19e.-eeuwse kolonisatie, zoals een
Far-Weststad. En alles van-den-troep wat
niet te heet en te zwaar is, wordt voor
koopkrachtige DM's verkocht om nog wat
Westers luksegoed mee te kunnen sjouwen.
Of er een kopij van Luther's inktpot of van
Johan Sebastiaan Bach's Matheus'Passion
meegaat betwijfel ik. Niemand kwam immers
in dat historisch-lichtend kernland - letterlijk
en figuurlijk - gedurende een halve eeuw van
zijn heuvel.

Even geïsoleerd, maar gebetonneerd-gekamoefleerd-gebarrikadeerd, liggen de kazernegebouwen er doellozer dan ooit bij. En
de 2 kwattasoldaatjes met peenhaar en boerewangen, doen me denken aan die eerste
twee jonge hervormers-materlaren uit het
Brabantse Vlaanderen. Zij predikten ertegen
de aflatenhandel in dat andere kernland,
waar met de 16e.-eeuwse rijkdom, ook de
korruptie en het bijgeloof steeg. Ook zij
droegen een uniform - dat van de Augustijnen. Hendrik Voes en Jan van Esschen
werden voor hun protesttaai opgesloten en
door Leuvense specialisten - inkwisitoren op
last van de macht onderhoord - 9 maanden
lang! Men wilde hen geestelijk laten leeglopen en bekeren. Waarom en voor wie?
Samen met hun prior werden ze ontwijd op
de Brusselse Grote Markt. Voes en Van
Esschen stonden nog een half uur op de
brandstapel, zo vertellen de kronieken het.

Later op den dag zouden we hun kazerne,
hoog op een heuvel, midden in het bos,
bezoeken. Viktor, Yvan en Vladimir - drie
sovjetmajoren, hadden ons uitgenodigd.
Hun sovjet-eiland van wantrouwen (want een
militaire luisterpost naar het Westen toe)
werd er ontmanteld. Boven op de dikbuikige
toren, net een reuze-paddestoel, troonde
doelloos de witte parabolische koepelantenne. Binnenin weerkaatste die feilloos zonder
enige moeite onze gefluisterde vredeswoorden zonder enige taalmogelijkheid... Het
werd - voor het nieuwe Europa - een dag om
nooit te vergeten. Aan de overkant van het
Hörseldal beklommen we de Wartburgheuvel. Hier vertaalde in 1521 Luther (van ,onze'
Erasmus) de Griekse basistekst van het
Nieuwe Testament. Beneden aan die oerou-

temidden van de zwijgende massa, wachtend op het vuur. Een laatste bekorende
kwelling... We schreven 1 juli 1523. Toen
Luther hun marteldood vanuit de Nederlanden in Thüringen vernam, schreef hij het
bekende huidelied: „Hun as gloeit voort en
laat niet af en baart de vijand schande".
Charles de Coster zal dit vers in zijn ,,Uilenspiegel" in Tijl's mond leggen: „De asse van
Klaas klop op mijn borst..."

Gaandeweg begon toen de uittocht van
Nederlanden tot ver over 1600. Elke zuidnederlandse gemeente zag zijn aktiefste mensen vertrekken. Leuven en Lier verloren
1/3e. van hun inwoners. In het Oudenaardse
verlieten er 12.000 het land; de tapijtweverij
werd gekraakt. Poperinge zou nooit meer
zijn wereldwijd bekend fluweelwerk hernemen. In Kalmthout bleven nog 6 families
over; Essen liep volledig leeg. Zo verlieten
meer dan 300.000 ,Geuzen' de Zuiderse
lage landen. Enkele namen vinden we hier
terug, deel verduitst. Ik geloof niet dat onze
sproetige ontgordelde sovjet-soldaatjes ooit
dit aspekt van het bevochten Midden-Europa
ontdekt hebben. Evenmin hun majoren. Wat
zouden ze! Allen moesten zwijgen en zweten. En doen alsof. Voor de macht die
letterlijk in de sterren van hun kepi's en van
hun schouderstukken geschreven stond.
Maar ook die worden nu mee verkocht. De
demokratisering met zijn onderwijs maar ook
de TV ontluisterde vele, opgefokte valse
waarden tot in de karzerne toe. Die evolutie
kan geen uniform bedekken. En daarenboven laat de vrijheid zich niet uniformiseren,
evenmin een volk.

leder volk blijft immers enig en is nooit
uniform. Zij die dat niet aanvaarden zullen
steeds legers en brandstapels - in vele vormen - nodig hebben. En vergeet het met: aan
hun zijde staan de staten met hun machthebbers en vlaggen die de lading niet dekken. Zij
leveren de aanvaardbare vormen...

Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretarls

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringerichte 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 PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het partijbestuur van maandag 13 mei verspreidde voorzitter Jaak Gabriels volgende mededeling ten behoeve van
de pers. Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft uitgebreid aandacht besteed aan de rellen van het jongste
weekend te Brussel, aan de besprekingen
rond de intersektoriële ambtenaren-KAO en
aan de Week van de Fiets.

STRAATGEVECHTEN^
Het partijbestuur wil haar verontrustheid
uiten over de straatgevechten tussen migrantenjongeren en politie van het jongste
weekend. Groepen jongeren, aangevuurd
door agitatoren die heel andere zaken voor
ogen hebben dan het welzijn van de jongeren, hebben er een gewelddadig gedrag
vertoond dat onaanvaardbaar is. Hiertegen
kan enkel een kordaat optreden worden
geplaatst. Vooral zij die aanstoken tot geweld moeten doelmatig worden vervolgd. De
VU meent dat de politiediensten zichzelf
niets te verwijten hebben. Het is niet geloofwaardig dat de rellen er enkel en alleen
gekomen zouden zijn na zogenaamde provokaties. De politie moet haar werk kunnen
doen. Zij is echter vaak onderbemand. Daardoor komt zij zelfs zelden de migrantenwijken van Sint-Gillis en Vorst binnen. Gastvijheid wordt hierdoor bedreigd door een gebrek aan veiligheid.
De incidenten kunnen niet los worden
gezien van de onderliggende problematiek,
met name deze van een gebrekkige integratie en aanpassing aan onze wetten en sociale normen. Reeds dertien jaar geleden heeft
de VU, bij monde van VicAnciaux, gewaarschuwd voor de gevaren die aan het gisten
waren. Intussen is er van een tastbaar migrantenbeleid nog maar weinig of niets in
huis gekomen. Zo is het bijvoorbeeld erg dat
men in Brussel in de meeste gevallen nog
met weet met welke vertegenwoordigers van
de migrantengemeenschap er moet gepraat
worden. Nochthans is dit het meest dringende dat moet gebeuren.
Het is verwonderlijk dat juist Vorst en SintGillis het toneel waren van de rellen. In deze
gemeenten worden er wel inspanningen voor
integratie gedaan. De migrantenwijken zijn
er echter meer dan elders echte getto's. De
jongeren volgen meestal Franstalig onderwijs waar geen enkele speciale benadering
van deze groepen wordt gedaan. Zij moeten
zich aanpassen aan de Franstalige kuituur,
zonder daarbij oog te hebben voor de taalmoeilijkheden en kulturele aanpassingsproblemen waarmee een aanpassing vaak gepaard gaat. Gevolg is vaak studie-achterstelling en marginaliteit.
De VU meent dat het enerzijds noodzakelijk is om de veiligheid van de grootstadwijken te herstellen. Een strenge aanpak van
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krimmeel gedrag is nodig, zowel voor migranten als voor Belgen. De politie en de
parketten moeten hiervoor over de nodige
middelen beschikken. Anderzijds moeten we
ook bij de migranten het kaf van het koren
kunnen scheiden. Grote groepen wensen
zich wel aan te passen, wensen ook dat hun
wijken rustig blijven. Er dient naar gestreefd
om samen met deze mensen en hun vertegenwoordigers deze doelstellingen te bereiken. Niet-Belgische migranten die steeds in
herhaling van krimmeel gedrag vervallen
dienen uitgewezen te worden. Zij ondermijnen de integratie van de grote meerderheid.
De VU zou het op prijs stellen indien sommige media niet enkel het spektakel van het
geweld van kleine groepen hierbij aan bod
zouden laten komen.

AMBTENAREN
Inzake de afgesprongen besprekingen
over een intersektoriële ambtenaren-KAO
meent de VU dat de Vlaamse ambtenaren
zich niet moeten laten gijzelen door hun
Franstalige kollega's en door vakbondsleiders die zich nog niet aangepast hebben aan
de federale strukturen van het land. De VU is
niet direkt grote voorstander van een intersektorieel akkoord, vooral dan als van Franstalige zijde aangestuurd wordt op het laten

opdraaien van de federale overheid voor
eisen die de Franse gemeenschap zelf niet
hard kan maken. De Vlaamse regering moet
haar eigen personeels- en beloningspolitiek
kunnen voeren. Wat de globale problematiek
betreft meent de VU dat het erg eenzijdig is
om de betaling van de amtenaren los te zien
van het aantal ambtenaren. Tevens wenst de
VU zich nadrukkelijk te verzetten tegen het
verder toepassen van de maaltijdcheques
als vorm van normale betaling van onderwijskrachten. Zij zal geen verdere toepassing
ervan ondersteunen.

FIETS
Tenslotte wenst de partij de minister van
Openbare Werken en Verkeer Johan Sauwens geluk met de organisatie van de Week
van de Fiets. Het enorme sukses van deze
organisatie toont aan dat Vlaanderen een
fiets-genegen landje is. Zeer vaak staat de
veiligheid en de achterstand in de aanleg van
fietspaden als gevolg van jarenlang nonbeleid, een intensiever fietsgebruik in de
weg. De VU steunt Johan Sauwens in zijn
pogingen om terzake een inhaalbeweging te
doen. Hiervoor is geld nodig, zo'n twee
miljard jaarlijks. De VU roept dan ook de
andere partijen op om hier mede een prioriteit van te maken en dit te blijven doortrekken
naar de toekomst toe.

Aan de ingang van de kongreszaal in Hasselt deelden charmante hostessen
van het arrondissement Brussel bloemetjes uit om iedereen uit te nodigen op
het Lustrumfeest in Brussel van 8 juni e.k. in de Ancienne Belgique.
(foto J. Van der Perre)
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HET IS NOOIT TE LAAT!
In de wandelgangen van het kongres zaterdag te Hasselt gesprekjes gehad met
enkele WIJ-wervers over
top-wervers
Meest gestelde vraag „Hoe doen zij het, hoe
doen ZIJ h e f '
Daarmee werden dan de grote kanonnen
op pakweg de eerste 10 plaatsen in de Top
bedoeld
,,Ja, hoe doen zij h e f Met hun stoute
schoenen aan, zeker '
Ik besefte dat mijn antwoord met helemaal
bevredigend klonk ,,En met veel overtuiging' , voegde ik er nog aan toe
Andere vraag ,,Tot wanneer loopt deze
werfaktie, ik wil nog iets op touw zetten Kan
dat nog''"
Goede vraag Natuurlijk kan zoiets nog
Het IS nooit te laat om voor WIJ iets te
ondernemen De werfaktie van het vooorjaar
'91 loopt tot de voorlaatste week van juni Op
dinsdag 18 juni om 12 u worden de laatste
abonnementen ingewacht In WIJ van vrijdag
21 juni wordt de laatste stand meegedeeld
tijd om nog voor de grote vakantie de prijzen
van de tombola te trekken En om een feestje
te bouwen met de beste wervers'
P S Ook gemerkt dat senator Allewaert
deze week slechts een (1) nieuw abonnement heeft binnengebracht Zit P uit R aan
het einde van zijn werverslatijn"? Antwoord
volgende week in WIJ

LIJST TOPWERVERS
1
2
3
4
5
6

Patnck Allewaert, (Roeselare)
Enk Vandewalle, (Izegem)
Ward Herbosch, (Wommelgem)
Cecilia Vens-Demuynck (Izegem)
Anny Lenaerts, (Wilrijk)
Klaarlje Allaert-De Vuyst,
(Schepdaal)
7 Ingnd Roets, (St -Martens-Latem)
8 Eddy Vandermeulen, (Gordingen)
9 Walter Storms, (Lovendegem)
Liske Vanhorenbeek,
(Hofdstade-Zemst)

49
30
18
13
11

14

17
19

10
9
7
6
6

TOPWC?^

20

Willy Kuijpers, (Herent)
Marie-Louise Thiebaut, (Berg)
Greet Claes, (Liedekerke)
Maurice Passchijn, (Meise)
Betty Buys (Beringen)
Ferre De Beukelaer, (Kontich)
Veerie Wijffels (Zemst)
Lode Van Dessel (Nijlen)
Harry Van Herf, (Zutendaal)
Georges Raes (Ledegem)
Romain De Grave, (St -Gillis-Waas)
Lieve Van Damme, (Diksmuide)
José Lampaert, (Tielt)
Willy Putzeijs, (Lummen)
Rob Geeraerts, (Vorst-Kempen)
Ivo Coninx, (Genk)
Georgette De Kegel, (Ninove)
Clem De Ranter, (Hoboken)
Miei Uytenhoven, (Buizingen)
Wilfned De Metsenaere,
(Denderleeuw)
Jan Strynckx, (Zele)
Guido Boone (Gent)
Koen Pauli, (Antwerpen)

TOTAAL WERVERS
TOTAAL
ALGEMEEN SEKRETARIAAT:
ALGEMEEN TOTAAL

6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

259
. . 226
485

VLAANDEREN-KOERDISTAN EEN PRACHTIG REZULTAAT!
Het samenwerkmgsnetwerk (Koerdisch Instituut ners) van elk 10 ton En ais men die op treinstellen
SOSZiekenhuizen/Doe mee' Vlaams Internatiozou plaatsen zou de treinlengte ruim 4 km bedra
naai Centrum en Wereldmissiehulp) loopt ge gen i Proficiat aan het kerndrietal Denis Schepens
smeerd
Enk van Herzele en Marcel Watte En zij doen door'
Proficiat aan alle arrondissementen en afdelin
Op WMH blijf je dus welkom met je giften i
gen die zich inzetten' Op 14 mei was de eerste 75
Verwittig direkteur Denis Schepens Provincies
ton bij Wereldmissiehulp te Boechout toegekomen
teenweg 400 2530 Boechout (03/454 14 15) wan
4a/sr (4 vrachtwagens) L/e/-(13 ton) B/-ee(9 5ton)
neer je vrachtwagen zal toekomen Tot nu toe is
Wervik (9 ton) Hark de Stad (7 ton) lagen op kop
dan volgden Brugge met 5 5 ton Meerhout met 5
ton en Tielt met 4 ton Maar ook Schoten Heist
O/d Berg Aalter Brussel leper Ranst Geel
Bilzen en Kontich waren op die dag al binnen i
Vlamingen uit Luik en Aarlen zorgden voor 4 5
ton Ook de Koerdische Gemeenschap in Vlaande
ren zorgde voor dezelfde hoeveelheid Op 7 mei
vierde Wereldmissiehulp zijn eerste vijfjarig be
staan Een 20 tal laatstejaars van het Lierse St
Gummaruskollege was met hun leraar Geert Helle
mans volop de ladingen aan hel verwerken Het is
dezelfde leraar Hellemans die met de lading van
het Vlaams Kruis (3 ton geneesmiddelen) naar
Litouwen ging op 27 maart Vooral dr J Spey
broeck provincieraadslid tevens Vlaams Kruis
voorzitter en minister Johan Sauwens hadden aan
die kar geduwd'
De jongste 5 jaren telde WMH meer dan 4000
vrijwilligers om goederen in te zamelen Het liet de
organisatie toe 6 150 000 kg goederen te verzen
den naar meer dan 1000 bestemmingen vooral in
Zuid Amerika Afrika en Azie
Dat komt overeen met 615 laadbakken (contai

onze Koerdische hulp voor 93% onmiddellijk bruik
baar (De lichte kledij vertrekt naar Zaïre) Proficiat
voor de goede kwaliteit van de giften' En als je nog
andere inlichtingen nodig hebt kan je terecht bij
Guido de Backer
Algemeen Sekretariaat
02/219 49 30 tijdens de werkuren
Willy Kuijpers
Algemeen Sekretaris

Dank zij de medewerking van Wereldmissiehulp kan de hulp voor Koerdistan
voordelig m de kamions "geperst" worden...
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ROLSTOELTOCHT
VLAANDERENGALICIE
Op zaterdagmorg 11 mei 1991 vertrok om 10 uur
aan het gemeentehuis te Wolvertem-Meise een
.verbond van spontane moed' drie vredesaktivisten Zi] volgen de eeuwenoude Vlaamse boeteweg
naar ,Sente Jacobs in Galissien" (Stantiago de
Compostella) Kamerlid Etienne Van Vaerenbergh,
senator Willy Kuijpers, schepen Jef Verbesselt en
VU-vrienden uit de afdeling stonden rondom hen
Jean-Marie de Roovere (60 jaar) is een suikerzieke rolstoelnjder Hij wil bewijzen hoe men in zeer
moeilijke omstandigheden ook volwaardig mens
kan zijn Hij verbergt zijn moeilijkheden met Integendeel Voor heel wat heeft hij de hulp nodig van
Marcelle Wachtelaer en Paul Wellens Hun d o e l '
Naar aanleiding van de naderende Europese eenwording de aandacht van de beleidsvoerders vesti
gen op 5 beleidspunten, die hun dierbaar zijn en die
buiten het ekonomische vallen
1 Het recht van ieder volk op zelfbestuur

BRABANT
MEI
19 KEERBERGEN: Diavoordracht door historikus
Walter Luyten over Baskenland Aanvang 20u
Plaats Vossekot, Lokaal VVKSM, Eekhoorndreef 711 (Zijstraat Haachtsesteenweg) Inlichtingen

03/482 11 93
25 JETTE: Petanquetornooi tgv Jetse Parkfeesten
in het Garcetpark
Org VBG-Jette - tel
02/479 22 25
25 KEERBERGEN: Spaghetti-avond Vanaf 19 uur
m zaal ,,Berk en Berm" in het hartje van Keerbergen Org VU-afdeling Keerbergen
26 DILBEEK: Pannekoekenfestijn van 14 tot 19u
in zaal Savio - Centrum, Stationsstraat te Dilbeek
Org VVVG-Dilbeek - tel 02/466 07 90
27 BRUSSEL: Konferentiegesprek met vooraanstaanden in de volksnationalistische strijd in Europa Om 20u m de Lakensestraat 120 Inlichtingen
Dosfelinstituut
30 TIENEN: Ivlmister 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 Leiding senator Walter Luyten Aansluitend middagmaal ter plaatse mogelijk
4 BRUSSEL :Daguitstap naar Brussel Org VVVGKruibeke - tel 03/774 34 62
5 JETTE: Vadervienng
02/479 22 25

Org VBG-Jette - tel

7 AFFLIGEM: Gespreksavond met Jean-Pierre
Van Rossem en Hugo Coveliers Om 20u in het
Kultureel Centrum - Abdij van Affligem Kaarten
100 fr te bekomen bij Greet Claes, Stationsstraat
457, Liedekerke of Guy Uyttersprot, Kruisstraat 19,
Hekelgem - tel 053/66 41 03 Org Vlaamse Jeugd
Pajottenland
9 HOFSTADE: Van 9u tot 12u30 - Rommel- en
Kleinveemarkt aan de Ambroosstw te Hofstade
Van 14u tot 19u - Dessertnamiddag in de parochiezaal achter de kerk (Parochiecentrum) te Hofstade

2 De volwaardigheid van de gehand/kapten inde
samenleving
3 Grotere verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers
4 Europa moet de vredesstichter worden voor
ieder bedreigd volk Koerden, Balten Palestijen,
Kroaten, Kosovaren enz
5 Overal een eerste solidariteit met en voor de
kansarmen'
ZIJ inspireerden zich voor hun Europese tocht op
de eeuwenoude boetevaarten, die tussen de 12e
en 15e eeuw jaarlijks een half miljoen Europeanen
- uit de bonte wemeling van volkeren - bij mekaar
bracht
In die tijd voorzag het gewoonterecht zo'n tocht
ook als een straf (Tussen 1350-60 bvb werden er
te Gent 1366 veroordelingen naar 133 verschillende bedevaartoorden uitgesproken') Zo zien JeanMarie en zijn gezellen het natuurlijk niefi Zij doen
deze tocht vrijwillig en als een eigentijds signaal
vanuit Vlaanderen naar Europa toe, dat in zeer
grote mate aan hun 5 beleidspunten voorbijgaat
Hun reisweg'^ Vlaanderen, Henegouwen, Artesie, Picardie, lle-de-France, Limousin, Perigord,
Oksitanie Baskenland, Galicie, waar zij op 16 juni
1991 hopen aan te komen En op zaterdag 22 juni
om 15 uur willen zij opnieuw op de vertrekplaats
toekomen
J M de Roovere sluit met deze rolstoelprestatie
zijn grote rittenreeks voor meer menselijkheid
(want daar gaat het hem om) af In ons ,,Toekomstplan voor Vlaanderen vind je zijn gedachtengoed
helemaal terug Trekken we die integratiepijler in
elk van ons politieke handelingen door'

VU-KORTENBERG NODIGT EUROKRATEN UIT
Na Tervuren (19 153 inw ) met 19,15% buitenlanders, herbergt Kortenberg (15 813 inw) met 6,54%
het grootste aantal vreemdelingen binnen de 30
gemeenten van het arrondissement Leuven 1/7de
van deze groep komt uit Nederland maar met 170
personen vormen de Britten de grootste buiten
landse groep Dan volgen Duitsers = 121, Amen
kanen = 89, Italianen = 51 Grieken en leren =
15 Luksemburgers = 13, Fransen = 11 De
Denen, Spanjaarden Zwitsers en Zaïrezen wonen
in Kortenberg met telkens 9 Samen is die groep
goed voor 718 personen, levend over 4 Brabantse
dorpen (Erps-Kwerps Everberg, l\/leerbeek en Kortenberg zelf)
Destijds startte Tervuren onder impuls van wijlen
schepen provincieraadslid Jons Depre met Lessen Nederlands voor anderstaligen Zij kennen nog
steeds een reuzesukses Ook had de VU onder de
leiding van Jons en schepen Frans Trappeniers er
een grondregie op stapel staan Spijtig genoeg
werd bij de meerderheidswisseling deze grondspekulatiebeheersing ,opgeborgen'i Op vrijdagavond
14 juni 20 uur zet de Leuvense VU haar Vlaams
Brabant-werking verder Senator Willy Kuijpers en
het VU-afdelingsbestuur nodigen alle EG-ambtenaren uit in de prachtige Ridderzaal van de voormalige Benediktinessenabdij Op 27 september 1312
sloot Hertog II van Brabant daar de „Keure van
Kortenberg" die meer vrijheid en demokratie inhield voor vele Brabantse steden en hun burgers

De Vlaams(')-Brabantse vastgoedmakelaars
(zoals Verac = Achilles Vermeiren, zoon van de
Zaventemse PVV-burgemeester/senator Frans
Vermeiren) moeten beteugeld worden Maar h o e '
De dorpen moeten in hun sociale samenhang
leefbaar blijven Maar h o e ' Het plaatselijke be
stuur heeft hierbij een zeer grote rol te spelen'
Welke' Op al deze vragen wil de plaatselijke
afdeling met een 10-puntenprogramma inspelen
samen met de zogenaamde Eurokraten'

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

*.4

BRAMO B.v.b.a.
De beste keus in l(eukens en badkamers.
Zoekt zelfstandige medewerkers
voor montage van keukens.
LIndenstraat 308, 2070 Zwijndrecht
Afrit 16 op E l 7
Tel. 03/252.82.32
Fax.: 03/252.98.30
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De adel verloor er van zijn pluimen i Betere vergaderplaats kon er dus met gekozen worden
Willy Kuijpers en Herman Verheirstraeten bereid
den deze samenlevingsavond voor De VU wil
Kortenberg Vlaams en bewoonbaar houden, waar
de Brabanders met op de loop moeten omdat de
huizen te duur worden De afdeling wil duidelijk
stellen dat de witloofboer er zijn spa met moet
ruilen voor de sjieke golfstok-van-mijnheer
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LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFROUWERS
Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

UIT DE REGIO

HERENT LAAT
ROEMENIE
NIET LOS!

^*^

^ , jrt ' - V ,

SINT-NIKLAAS HELPT
DE KOERDEN
Het stadsbestuur van St -Niklaas wil helpen om
de dringende nood van het Koerdische volk te
lenigen Er werden een drietal initiatieven genomen

Omstreeks de jaarwisseling '89-'90, na de ophefmakende TV-VNOS-reportage van Karel Van Reeth
en Willy Kuijpers over de psichiatrische instelling
van Ludus in Roemenie besloot de Bouworde zich
in te zetten voor Ludus

1 Aan de bevolking wordt gevraagd om een
bijdrage te storten op rekeningnummer 0910115884-95, met de vermelding ,Hulpaktie Koerden" Voor giften vanaf 1000 fr wordt een fiskaal
attest opgestuurd

Eind februari - begin maart '90, verbleef Jef van
Laer (gepensioneerd leraar-architekt) samen met 2
bouwgezellen te Ludus Zi) zouden onderzoeken
wat kon gedaan worden Na studie en planning
voor uitrusting, herstel en renovatie, werd reeds
vanaf de paasvakantie met de aktie ter plaatse
gestart Tijdens opeenvolgende bouwkampen werden bergen werk verzet Voor de herfst waren de
hoogst nodige voorzieningen gerealiseerd Ook in
1991 gaat de aktie verder Financiële steun is
hiervoor nodig De plaatselijke Herentse parochiegemeenschap droeg een goed stuk bij Maar met
meer dan 60 voordrachten trokken senator Willy
Kuijpers en prof Lucia Cosmin in Vlaanderen rond
Zo brachten zij een 20-tal kleine hulpverleningsprojekten op gang

2 Diverse verenigingen verkopen steunkaarten
aan 100 fr Deze kaart geeft meteen toegang tot
een benefietavond op maandag 27 mei 1991 in de
Stadsschouwburg De steunkaarten worden vanaf
maandag 29 apnl ook verkocht aan het infoloket in
het stadhuis (gelijkvloers, ingang Parkstraat)
3 Tijdens de benefietavond treedt een Koerdische folkloregroep op Een vertegenwoordiger van
het Koerdisch Instituut zal het huidige vluchtelingenprobleem situeren als element van een politiek
vraagstuk Ook de parlementaire delegatie die
onlangs een bezoek bracht aan Turks Koerdistan,
zal aanwezig zijn Een vertegenwoordiger van Artsen Zonder Grenzen brengt een getuigenverslag

Het IS wellicht goed om weten, dat elke bijdrage
zonder meer, terecht komt De Bouworde heeft
alles stevig in handen, inventariseert, brengt ter
plaatse en verwerkt Bovendien zorgen voortdurende kontakten ervoor dat misbruiken tot een minimum herleid worden

MARIA MOENS-DE
LAET OVERLEDEN

Om Ludus te helpen wordt er een tentoonstelling
georganiseerd waar Jef van Laer akwarellen ter
beschikking stelt De opbrengst gaat naar de psichiatrische instelling van Ludus in Roemenie

Opgegroeid in hel Waasland en een met Antwerpen viel ZIJ met haar man, Juul Moens met weg te
denken in ons Vlaams-Nationaal leven Voor het
heel nederlands vormingsschrift Nieuw-Vlaanderen namen zij immers de werkzame taak van de
boekhouding op zich Slipt en zonder enige maat
Ijverden zij onverdroten en belangloos Zij volgden
de betreurde Jef Laridon (De Panne) op en waren
de onzichtbare ruggesteun voor dit jongerenblad
Juul wensen we namens de vele vrienden veel
sterkte toe

V^aar'' Rustoord Betlehem, Wilselesteenweg 70,
3020 Herent
Wanneer'' Van vrijdag 24 mei tot woensdag 19
juni van 9 tot 20u

Kunstenaar Jef van Laer, senator Willy
Kuijpers en DF-bestuurslid Leo Van den
Broecl< bekijken Ludus in beeld gebracht.

Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretaris.

18 HAIMIME: Lokaal 't Leeuwke, Mandemakerstraat
47 Edukatief voorprogramma op de eendaagse
studiereis (25 5) van VU-afdeling met dia-voordracht over de Duitse gemeenschap in België
Aanvang 20u Gastspreker Walter Luyten
18 ST.-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangifte Gratis en diskreet advies Bij Robert Hoelbrandt,
Wijnstraat 44 te Sint-Pauwels (tel 776 89 30)
20 BELZELE: Gezinsuitstap naar het domein Planckendael te Mechelen Inschrijven kan tot 15 mei bij
Jenny Suttels-Roets (tel 53 06 28) Org FVV-Belzele
21 ERTVELDE:Fietszoektocht Org VVVG-Ertvelde (tel 091/44 59 23)
21 WONDELGEM: Vader- en moederviering Org
VVVG-Wondelgem (tel 091/26 18 96)
21 MARIAKERKE: Spreekbeurt Etienne Van Vaerenbergh over problemen in ,,Vlaams-Brabant"
Om 20u in zaal Schoonzicht, Trekweg 18 te 9030
Mariakerke Org VU-afdeling Manakerke/Drongen
23 BELSELE: Kulturele uitstap Verzamelen om
19u15 aan het stadhuis van Sint-Niklaas Bijdrage
40 fr voor leden, 60 fr voor met-leden Org FVVSint-Niklaas

24 HERZELE-ZUID: Kaas- en maatjesavond met
Zakdoek, Vic Anciaux, Andre Geens en Jan Caudron Vanaf 20u in zaal De Bataaf te Herzele
Kaarten tel 054/50 19 27
24 GENTBRUGGE: Jaarlijkse IJzerbedevaartavond Om 20u in de voordrachtzaal van het
dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat
45 te Gentbrugge Org VOS Gentbrugge-Ledeberg
25 HAMME: 't Leeuwke Mandemakersstraat 47
om 7u Daguitstap o I v Walter Luyten naar ,,de
Duitse gemeenschap m 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)
25 ST.-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangifte Gratis en diskreet advies Bij Romain De Grave
Eeckbergstraat 20, St Gillis (tel 770 70 62)
25 ERTVELDE- Fiets-zoektocht Org VVVG-Ertvelde/Evergem tel 091/53 80 69
25 ZELE: Bal van Burgemeester Jozef De Bruyne
Om 20u in Sporthal De Zeven, Koevliet te Zele
Orkest Jo Robberts Kaarten w k 100 fr inqano
120 fr

45

REIS OVER
DE SCHREEVE
Wie reist er mee naar Frans-Vlaanderen op
zaterdag 25 mei a s ' Tijdens deze dagtrip beperken wij ons tot het gebied dat ligt tussen de
Westvlaamse grens (De Schreeve) en de rivieren
de Leie, de Aa en de Noordzee dit gebied behoorde vroeger bij ons Vlaanderen
Kostprijs 400 fr per persoon - kinderen onder de
12 jaar 300 fr Opstapplaatsen Lede (kerk) Wichelen (kerk) - Wetteren (station) - Laarne (kerk) Gent (St -Pieters station)
Gelegenheid tot avondmaal om 20 uur op de
Rodenberg - Restaurant Cosmos Inschrijvingen
worden ingewacht tot 20 mei 1991 Info tussen 14
en 17 uur naar Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen Nieuwstraat 32 te Lede - tel 053/80 48 22 of
CDNV-vzw
Fortstraat 7 te Wetteren - tel
091/69 67 88
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JUNI

20 MOL: Natuurwandeling Vossenpad. Org
VVVG-Mol - tel. 014/31 75,09.
20 BORSBEEK: 43ste jaarmarkt. Breng een bezoek aan het VU-sekretanaat voor een gezellig
spelletje, babbeltje en een frisse pint Parkeerplaatsen voor gehandikapten zijn voorzien tegenover de
hoofdingang van de kerk. Tol 2de Sinksendag!
21 EDEGEM: In „Drie Eiken" van 20u30 tot 21u30
Vlamat.
21 EDEGEM: Spreekbeurt Hans De Belder. Onn 20
u. in Drie Eiken te Edegem. Org.: VU-Edegem en
VCLD.
23 NIJLEN: Fietstocht naar Lier. Vertrek om lOu
aan Koningsbaan 66 te Nijlen. Org. FVV-Nijlen.
Inschrijven bij Els Swarts 03/481.85.70 en Jetty De
Ceuster 03/481.85.91.
25 EDEGEM: Bezoek aan St.-Andrieskerk en Dagbladmuseum. Inlichtingen: Lokaal 3 Eiken Org..
Kulturele Knng.
25 BERCHEM: Jubileumviering van 40 jaar SintMaartensfonds. Om 15 uur in het Alpheusdal te
Berchem.
25 MERKSEM: Kaartavond met Vlanac Merksem
Om 20u. in het Vlaams-Nationaal Centrum, Bredabaan 360 te Merksem. Deelname 100 fr. per
persoon. Inschrijving ter plaatse. Alle fervente kaarters zeker op post!

1 ZWUNDRECHT: Kultureel verblijf aan zee tot 8
juni. Org. VVVG-Zwijndrecht - tel. 03/252.92.78.
2 MEERHOUT: Rommelmarkt in onthaalcentrum
Meerhout. Inl.: Rodenbachfonds.
8 NIJLEN: Uitstap naar Brussel. Vertrek om 7u30
op het kerkplein. Prijs bus' 300 fr.. Org.: FVVNijlen. Inschrijvingen: Els Swarts 03/481.85.70 en
Jetty De Ceuster 03/481.85.91.
14 LIER: Toeristisch bezoek o.l.v. senator Walter
Luyten met vertrek om 14u aan het Vlaams-nationaal centrum, Berlarij 80.
15 BONHEIDEN: Vlaams-Nationaal tuinfeest op
het domein Krankhoeve. Organisatie: arrondissementeel bestuur Volksunie-Mechelen. Inlichtingen:
015/51.31 69.
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.

26 BERLAAR: Davidsfondsafdeling gaat een dagtocht organiseren o I v senator Walter Luyten, een
busuitstap ,,ln het spoor van Egmont". Programma Zottegem, Zwalmstreek en Oudenaarde (stedelijk museum Huis de Lalaing en centrum). Inl.:
t^^evr. Verbeylen, Itegembaan 132, tel. 482 32 69.
26 ANTWERPEN: Tweede Molendag. Bezoek molen in Arendonk en Retie. Inl. tijdens kantooruren
bij Els Wagemans (03/238 82.95) Org.: Rodenbachfonds Provincie Antwerpen.

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

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

MECHELS
VERKEERS(WAN)BELEID /\AN
DE KAAK GESTELD
Afgelopen maandagvoormiddag hield de VUafdeling Mechelen, samen met haar jongerenkern,
een ludieke aktie in de binnenstad De plaatselijke
pers berichtte er deze week uitvoerig over en de
CVP-SP-koalitie kon met anders dan . zwijgen!
De VU-militanten, aangevoerd door kamerlid
Herman Candnes reden samen met pers en simpatisanten met een bus door de Mechelse binnenstad, eventjes de ,niets wetende toerist' spelende ..
Op nog geen uur tijd kon op een overduidelijke
manier worden aangetoond dat de huidige koalitie
met haar nieuw verkeersplan (hoewel, nieuw men
baseerde zich hiervoor op studies uit 1978) totaal
op het verkeerde spoor zit en dat het alternatief
mets minder is dan een totale herziening ervan
Met deze aktie was de VU Vlaamse Vrije Demokraten enkele plaatselijke aktiegroepen voor die
donderdag 16 mei een perskonferentie hielden. Dit
was echter met een kritische bijbedoeling- achter
de verenigde aktiekomitees gaan immers enkele
CVP'ers schuil, die het ongenoegen van de plaatselijke bevolking enkel en alleen maar misbruiken
om zo een ernstig meningsverschil binnen eigen
partij te kunnen ,,oplossen".
CVP-burgemeester Van Roy, onlangs nog nationaal in hel nieuws n.a.v. een politieke zaak waarbij
een schepen van zijn eigen partij tijdens een
gemeenteraadszitting geen opheldering moest verstrekken over een tussen de plooien van de stadsbegroting ,,verdwenen" som van zo'n tien miljoen,
wacht blijkbaar een hete zomer.
(n.h.)

26 HERENTHOUT: Bezoek aan 3 werkende molens. Verzamelen 14u. kerk Arendonk Org.: Rodenbachfonds.
27 DEURNE: Voordracht „Heksen en Hekserij" in
CC Rix, de Grijspeerstraat 86 te Deurne om 14u30.
Org. VVVG-Deurne - tel 03/321 75.95.
27 MOL: Fietstocht, Vertrek om 14u. aan lokaal
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te Mol. Volksdansoefenstonde om 18u Org VVVG-Mol - tel.
014/31.25 38
30 MORTSEL: Rondnt doorheen Klein-Brabant en
bezienswaardigheden Org VVVG-Mortsel - tel.
03/449.68.48
30 MEERHOUT: Natuurwandeling ,,Verloren
Schaap" Org. VVVG-Mortsel - tel. 03/449.68.48
30 HOEVENEN: Bloemenwandeling o I v. Joris
Tratsaert. Bijeenkomst aan terminus tram 24, Boterlaanbaan te Deurne om 13u30 of aan de nieuwe
kerk van Hoevenen om 14u Org. VVVG-Deurne tel. 03/321.75.95.

AA Tekstieldmkkerij
Levering van vlaggen,
bannieren, masten
en toebehoren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31
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ARRONDISSEMENT MECHELEN
HELPT KOERDEN
In een „bliksem-operatie" lukte het het arr. Mechelen er in een twintig tonner
tweemaal te vullen met hulpgoederen voor de Koerden.
Met een geestdriftige inzet onder stuwing van de afdeling Lier hebben onze mensen de
aktie „Vlaanderen helpt de Koerden" tot een groot sukses gemaakt. Met als voorspits
bezieler dr. Peter De Bruyn maken schepenen, arr. bestuursleden, senator, gemeenteraadsleden, OCMW-mandatarissen een levende solidariteitsketting in de hulp van dit
verdreven volk zonder staat.

UIT DE REGIO

„HELP DE KOERDEN"
LOOPT VLOT
Hasselt - Herk-de-Stad - De aktie Help de
Koerden m het arrondissement Hasselt-Sint-Trui
den kent een meer dan verwacht sukses Waar
aanvankelijk de vrome w/ens geuit werd van een
vrachtwagen kleding en met bederfbare levensmiddelen te verzamelen stevent men nu al af naar een
tweede volle twintigtonner Met man en macht werd
in Hasselt Herk-de-Stad, Halen Beringen, Sint
Truiden, Zutendaal Senator Laurens Appellans
vindt het rezultaat dan ook erg bevredigend Deze
loopt nog in Halen en Sint-Truiden In Hasselt in het
provinciaal sekretanaat De Heraut moet nog geladen worden
Volgens algemeen sekretaris Willy Kuijpers staat
het arrondissement Hasselt-Sint-Truiden op kop
wat de hoeveelheid kleding en levensmiddelen
betreft Stortingen kunnen nog altijd gebeuren op
het VIC, aktie Koerden op het nr 435-0306821-90
Giften van meer dan 1000 fr zijn fiskaal aftrekbaar

LIMBURG

Al de tweede of derde vrachtwagen en nog niet alles opgeladen,

(foto: h.-|. Ombeiets)

NAAR DEFUSE VAN ANTWERPEN
EN GENT?

MEI
21 HEUSDEN-ZOLDER: Studiebezoek aan
OCMW-Heusden-Zolder
Org VVVG-Benngen/Heusden-Zolder/Lummen - tel 011/42 59 95

OVERPELT NAAR
AHRVALLEI
De Volksunie afdeling Overpelt gaat op reis i Een
reis van 4 dagen aan een bijzonder lage prijs, in
een zeer goed hotel en met een fijn gezelschap
Bestemming Duitsland-Ahr-vallei op 8,9,10 en 11
juli 1991 in hotel Huber te Altenahr (half pension)
Ekstra daguitstap naar Keulen met stadsbezoek
en winkelmogelijkheden
Voor meer inlichtingen en inschrijving, gelieve u
te wenden tot Linda Vissers, Hobosstraat 38 te
Overpelt - tel 011/64 43 14

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

Antwerpen en Gent waren het laatst om in 1983
te fusioneren Vandaag gaan ze gebukt onder de
hoogste schuldenlast en hebben ze ook het grootste demokratisch deficit De afstand tussen het
stadhuis en inwoners is letterlijk tot een onoverbrugbare kloof uitgegroeid Wat ver af staat vervreemdt, de ontevredenheid groeit in de dikwijls
achtergestelde wijken en buurten

MACHTELOOS
Op zichzelf IS die samenvoeging natuurlijk eerbaar maar het stadsbestuur moet dan met zijn
beleid oog hebben voor wat leeft
en er naar
handelen Dat is met gebeurd Antwerpen stelde
wel adviserende distriktsraden met met-verkozen
vrijwilligers m, zonder macht noch middelen Zij zijn
vandaag vooral gefrustreerd omdat zij geen rezultaat zien van hun inzet En in Gent blijft de afstand
tussen relatief kleine aangehechte gemeenten en
het mastodontcentrum even groot als vroeger
De Antwerpse VU heeft reeds vanaf 1983 met
wijkraden en met het wetsvoorstel - De Beul hieraan getracht soelaas te brengen Dit werd toen
echter weggelachen uit schrik voor andere lokale
meerderheden De tegenstand stukjes eigen macht
en middelen af te geven was te groot De problemen groeiden echter verder tot de verkiezingsuitslagen van '88 velen deed opschrikken Plots werd
het modewoord van de defusie als wondermiddel
gelanceerd Alle partijen legden manhaftige verklaringen af over demokratie en decentralisatie, terug
naar de burger gaan

Het kon plots met meer op, maar het bleef erbij
Zo met bij de VU In Antwerpen werkte een groep
voorstellen uit, in Gent dacht men ook aan herinrichting van de stad en kontakten werden gelegd
Het rezultaat ligt nu vandaag voor Een echte
defusie (gewone echtscheiding ) gekoppeld aan
de roep naar grotere eenheden zoals stadsgewesten of agglomeraties blijkt in de praktijk echter
onhaalbaar en vooral onrealistisch Wat nodig is in
onze grootsteden is een echt binnengemeentelijke
decentralisatie zelfbestuur voor eigen zaken op
l'iopafstand van de burger i
Maandag 13 mei 1991 stelden VU-kamerlid Herman Lauwers. en Gerard Bergers. Antwerps fraktieleider, hun ,stadshervorming' voor In het kort
komt het neer op rechtstreeks verkozen en dus
verantwoordelijke deelgemeenteraadsleden die eigen bevoegdheden hebben voor hun lokale uitgaven, meebeslissen voor de plaatselijke investeringen en m bepaalde materies blokkenngsrechten
hebben Macht en middelen aan eigen lokale
mensen is dus de leidraad En daaraan gekoppeld
verplicht overleg over gemeenschappelijke zaken
De realisatie van deze letterlijke groot-stadshervorming lijkt sterk op de grote-staats-hervorming Zij is even noodzakelijk In een volgend
nummer worden de VU-voorstellen voorgesteld De
pers luisterde deze week al aandachtig, stelde tal
van kritische vragen en kwam tot het besluit dat dit
nu eens om een ernstig voorstel ging
Hugo Hermans

H^

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.

N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Woonkrediet
steeds iets beter!

Tel

053-66 83 86

AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114

Tel

054-33 17 51

054-33 11 49
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BLOEMEN ROUV^KRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

F ETRA
W|/
>jy^
#Sr4lS^

PVBA
HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23.89
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WEST-VLAANDEREN VU-DAIVIME EN DE
GRIEVENTROMMEL

ADVERTENTIE

STAD IZEGEM

MEI

17 ROESELARE: Tentoonstelling Balinese kunst
(tot 27 mei) in het Museum Blomme Geopend op
werkdagen van 16 tot 19u , tijdens het weekeinde
van14tot20u Toegang gratis Org Rodenbachknng Roeselare
23 KORTRIJK: 11de Ijzerbedevaartavond Om 20
uur in de Concertstudio, Kortrijk Kaarten vvk
senioren en studenten 80 fr avond zelt 120 fr
Org Ijzerbedevaartwerkgroep Kortrijk
22 BRUGGE: Diavoorstelling „Herl'l Any" (een
tocht door Slowakije) Org WVG-St-Michiels - Tel
050/35 54 30
25 OOSTENDE: Kultureel verblijf in de Kinkhoorn
Tot 1 juni Org VVVG-GENK - tel 011/35 88 79
26 WATTEN: (Waten) ten noorden van Sint-Omer
in Frans-Vlaanderen Gantois-dag met eucharistieviering t e l 5u in de dekanale kerk van Waten Ter
nagedachtenis van pnester J M Gantois, pionier
van de Vlaamse Beweging in Frankrijk O I v pater
De Schrijver opgeluisterd door het Gregoriaans
koor en kunstzanger Pieter Vis Na de h mis op het
kerkhof hulde met medewerking van de FransVlaamse voordrachtkunstenaar Ghislain Gowy en
de Vlaamse Federalistische Partij
27IZEGEM • Voordracht „Tijd om te leven" door L
Vaneessen Om 15u in bovenzaal Oud Stadhuis
Org VVVG-lzegem
27 BEERNEM: Bezoek aan kasteel en museum
Org VVVG-Sleidinge tel 091/57 32 64
27 OOSTENDE: De waarheid over de „Lijkwade
van Turijn"
Org
VVVG-Oostende - tel
059/70 95 02

HOTEL - RESTAURANT

axéino
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, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten
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Op iedere gemeenteraad zorgt onze mandataris
J Millecam voor een tussendoortje Naast de
gebruikelijke agendapunten (terloops gezegd met
altijd even aantrekkelijk noch opwindend) zorgen
WIJ voor een staaltje indringende vragen via interpellaties Dit rond materies .huisvuilverwerking",
, thuiszorg" (wel in t lang en breed door de CVP
gepredikt, verkondigd maar nog nooit beleden) e a

WEEK VAN DE FIETS?
Vorige raadszitting deden we weer de kaken
blozen en moest men zich m bochten wringen om
een antwoord te formuleren dat er eigenlijk geen
was Op onze vraag wat de stad Damme van plan is
rond de Week van Fiets had men het antwoord
gevonden in een opsomming van een reeks initia
tieven waarvan we heel goed weten dat ze gestolen
zijn van anderen (organisaties die zich al jaren
uitsloven rond verkeersveiligheid) Of hoe men in
Damme pluimen steekt op een hoed die men nog
nooit gedragen heeft' De Week van de fiets bleef
hier een dooie mus die ooit wel eens op een nog
aan te leggen fietspad zal overreden worden

OPENSTAANDE
BETREKKINGEN
ADMINISTRATIEF
PERSONEEL
1 Aanwerving van een bureauchef
2 Aanwerving van dne opstellers en twee
klerk-typisten en aanleg van een werfreserve
voor de duur van twee jaar
De aanvragen op het speciaal daartoe
bestemd , Inschrijvingsformulier", vergezeld
van een afschrift van de vereiste bekwaamheidsgetuigschriften of diplomas, moeten bij
een ter post aangetekend schrijven, ten laatste op 20 6 91 aan het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem toegestuurd worden
De aanwervmgsvoorwaarden, het inschrijvingsformulier en alle nuttige inlichtingen
kunnen bekomen worden op de personeelsdienst, Stadhuis Korenmarkt 10, 8870 Izegem
Namens het College
van Burgemeester en Schepenen,
De Stadssekretaris
De Burgemeester
D Charher
R Vanlerberghe

ROEMENIE
Tweede tussenkomst betrof SOS Roemenie adoptiedorpen De bevolking kent inderdaad met
het dorp-met-die-moeilijke naam maar weet evenmin dat er iets als adoptiedorpen bestaat En dat
wegens het ontbreken van een Gemeentelijk Berichtenblad waarop we al jaren aandringen
De informatiebronnen hier zijn 't Parochieblad
dat terloops gezegd eens zou mogen uitgezuiverd
worden van taaizonden Niet-lezers van dgl infobronnen weten helaas mets Andersdenkenden
moeten toch ook kans krijgen tot steun' Sensibilisering van de bevolking voor adoptiedorpen is
wenselijk maar o zo moeilijk Wel is geld bij hopen
en plezier te over voor verbroederingen met even
welstellende steden Eerlijk duurt het langst en
daarom vermelden we hier het rekeningnummer
waarop steun kan verleend worden voor SOSRoemenie-Damme 068-2119300 71 Dit rekeningnummer werd op ons verzoek op kerstavond '89
geopend Er werd 4000 fr gestort Deze som bleef
tot op heden dezelfde en een bestemming is er
evenmin En nu lekker gaan slapen, mevrouw de
schepen van Gezin en Ontwikkelingszaken Nog
even ja-knikken en ons aller geweten is gesust

BROEDERBAND
VIERDE 1 MEI
1 mei was voor Broederband een hoogdag Met
fierheid hebben we kunnen vaststellen dat onze
dierbare Vlaams-Nationale overledenen die gestreden en geleden hebben voor Vlaanderen nog met
uit onze gedachten verdwenen zijn De h mis in de
kapel van de IJzertoren was overvol, e h Aernouts
stak ons een nem onder het hart om nooit te
versagen in de Vlaamse stnjd
Daarna was er traditiegetrouw het Vlaams familiaal etentje in het Hotel St -Jan waar vele hennneringen werden opgehaald en energie opgedaan
werd om niettegenstaande onze hoge ouderdom
door te gaan om het Vlaams Huis verder op te
bouwen Twee trouwe Vlamingen van 71 jaar en 70
jaar uit Koekelare hadden er aan gehouden hun
oude strijdmakkers nooit te vergeten Moge God
ons de kracht en de moed geven om volgend jaar
terug op het appel aanwezig te zijn i

J.D., Damme

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN
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m. sabbe

M

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS
Gentsesteenweg 5
9420 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

EmniMiiiiMï
N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.:

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler

'B]|
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne app. en villa's
in alle prijsklassen

VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

Gratis catalogus o p aanvraag

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
Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

' DEVRIESE
woonverljchtlno
%

nv

de winne-fabrisac

baron ru/fOrlaan "K
H320brujmf 4
baan bruftgc- oostkamp>
^
0SO5S'-ïO-t
/

^

<
\

migrostraat 128
/ ' B 9200 sohoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

058 - 51.26.29
Leopold II laan 205
8670 OOSTDUINKERKE

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

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1780 V\^EMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
TeL 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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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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WEDERWOORD

VNJ(8)
Uit het interview met Ledy Broeckx (WIJ,
27 april j I) komt vooral de grote onverzoenlijkheid tot uiting tussen het VNJ-gedachtengoed en de nieuwe vnje en demokratische"
richting die de VU-VVD met haar Toekomstplan wil uitgaan De onverdraagzaamheid,
de afwijzing van de integratie van migranten,
de zeer passieve houding tegenover de
Nooit-meer-oorlog-gedachte, het heimwee
naar een ondemokratisch leidersprincipe, de
uiterlijke simbolen die naar een donker verleden verwijzen, de ophemeling van vooral
rechts konservatieve waarden, het is tegengesteld aan de inhoud van de pijlers van
het VU-Toekomstplan
Ik vind het daarom zeer bevreemdend dat
nog zoveel VU-militanten (zie de bneven m
WIJ nr 18) en zelfs een VU-senator en lid
van het partijbestuur (die toch verondersteld
mag worden het Toekomstplan al eens gelezen te hebben) de verdediging van het VNJ
menen te moeten opnemen, vanuit de
vlaamsnationalistische
verbondenheid,.
Voor mij IS m het volksnationahsme met de
ontvoogdingsstnjd essentieel, maar wel de
inhoud van hetgeen men na de ontvoogdingsstnjd wil verwezenlijken Voor mij pnmeert met het onafhankelijk Vlaanderen, wel
het vrije en demokratische Vlaanderen in
een vrij en demokratisch Europa
Als het de VU-top menens is met haar
Toekomstplan dient ze afstand te nemen
van het gedachtengoed van het VNJ, zoals
er afstand werd genomen van zij die de
,,separatistische eilandvisie op Vlaanderen"
in de manifestatie van 28 apnl jl verkondigden
Ene Persoons, Haacht

VNJ(9)
Het interview met Ledy Broeckx (WIJ 27
april j I) IS wellicht een van de beste die de
jongste jaren in het blad verschenen is De
Vlaamse beweging kan U met genoeg danken Verbondsleidster Broeckx geeft hienn
ruiterlijk toe dat voor het VNJ ,,de respons bij
de ene partij veel groter is dan bij de andere ' Als men het vervolg van het vraaggesprek leest krijgt het vermoeden welke partij
de voorkeur wegdraagt wel vaste vorm En
dan gaat men zich afvragen wat het leidersprincipe, de afkeer voor Torhout-Werchter,
de voorlichting" door Pro Vita en het met
met de handen eten in Tunesië nog met
Vlaamse beweging en Vlaams-nationalisme
te maken hebben
Wellicht ontmoet ik andere mensen dan de
verbondsleidster-voor-het-leven Ik kan mij
zo tien eks-VNJ-leden voor de geest halen,
die meer dan tien jaar in deze jeugdbeweging aktief zijn geweest en die met afkeer
terugdenken aan wat ze daar hebben geslikt
aan ,,ideologische vorming" Enkele ervan
zijn desondanks, Vlaams-nationalist Ik heb
zelf gezien hoe jongetjes werden voortge-
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schopt of met zitbank en al omgekieperd,
hoe iemand tijdens een appel flauwviel en
men hem liet liggen Omwille van de sacrosancte discipline en t u c h f Omwille van het
Vlaams-nationalisme'
Het blad ,,Storm" heeft bij mijn weten nog
nooit enige kritiek van betekenis op figuren
als Cynel Verschaeve, Joris Van Severen en
tutti quanti aan bod laten komen Ook in de
kursussen wordt uitsluitend de loftrompet
over deze heren gestoken Over de betekenis van bv August Vermeylen, Jacob Kats en
Emiel Moyson voor de Vlaamse beweging
wordt al heel wat minder verteld Demokratie, pluralisme, verdraagzaamheid, solidariteit worden met eens besproken, laat staan
m de praktijk gebracht
Ik zou het prettig vinden mochten mijn
kinderen zich ontwikkelen tot onafhankelijke,
verstandige en bewuste mensen Zij moeten
zelfstandig een oordeel kunnen vormen over
het Vlaams-nationalisme en over de waarden
die in het Ijzertestament worden aangereikt
Daartoe moeten ze over alle elementen hiervan kunnen beschikken Het VNJ brengt een
Simplicissimus-karikatuur van het Vlaamsnationalisme Ik zal mijn kinderen daarom
zeker met in het grijze uniformhemd laten
opmarcheren
F.S., Antwerpen
—"SSTSE^S^^rT^SSS;

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand In,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zi],
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

En wie IS danig vooringenomen om zelfs de
WIJ-joernalisten van partijdigheid te beschuldigen'
Wie orde, tucht en discipline tot hoogste
goed verheft - lezersbrief VNJ(4) van Kurt
Ryon - en zich met stoort aan racistische
opmerkingen, legt alleszins getuigenis af van
de zogenaamde vorming tot ,.bewuste
Vlaams-nationalisten"
Kenschetsend is
trouwens ook de aanhef van brief VNJ(6)
waarin lezer senator Peeters zijn twee zonen
als dokter en ingenieur vermeldt, net alsof
universitaire diploma's een garantie zijn voor
volwassenheid of bewust Vlaams-nationalisme (let wel ik viseer hier met de zonen m
kwestie, enkel de gedachte) In gewild elitaire samenlevingen wil dat natuurlijk wel wat
zeggen )
Tot slot nog dit senator Walter Peeters
respekteert mijn mening natuurlijk met, hoewel hij het tegendeel beweert Ofwel geeft hij
een andere uitleg aan het woord pluralisme
Herman Verheirstraeten

ZOMERUUR
Ik ben 100% voorstander van het zomeruur Als onze dagtaak voorbij is kunnen we
ten eerste nog genieten van gratis daglicht,
dat 1000 maal beter is voor onze ogen dan
alle kunstlicht en ten tweede nog de weldoende stralen van de zon voelen die zorgen
voor nieuwe vitamine D, vooral voor diegenen die de hele dag m kantoren en fabneken
binnen zitten
Alleen jammer dat het zomeruur een
maand te laat begint en een maand te vroeg
eindigt Want maart en oktober geven vaak
van die milde avonden om buiten te vertoeven en te werken. Maar met het huidige
sisteem van winteruur is het na dagtaak dan
altijd donker buiten
Dus ben ik 100% tegen het winteruur
Schaf het winteruur af en alle problemen
verdwijnen voor die mensen die de overgang
van winter- naar zomeruur slecht verdragen
Om iedereen tevreden te stellen, laat de klok
staan zoals ze nu staat, op het zomeruur dus
En weg met het winteruur
Jaak Gilissen, Maasmechelen.
ADVERTENTIE

VNJ(10)

WIJ stelten U voor in exclusiviteit

Ben ik vooringenomen over het VNJ''
Heeft de ,,grote leidster" dan met gezegd
(WIJ, 27 april j I) dat zij en zij alleen beslist,
dat ZIJ aangesteld is voor het leven, dat
integratie van vreemdelingen moord is, dat
Pro Vita, Protea, VMO en Were Di bij het VNJ
een platform krijgen ' Dat wij slechts ontwapenen als anderen eerst hun wapens neerleggen' Enz
Is dat het pluralisme van senator Peeters'
(WIJ, 10 mei j I) Is dat de vorming tot,,jonge,
bewuste Vlaams-nationalisten'" Bij wie
schuilt het gebrek aan inhoud hier eigenlijk'
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(^Jumru^
BVBAStassen-Veriinden
, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel 041/811110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu s voor groepen
•Furon eerste vermelding van Voeren In 966

TeneKOMM/HMKaitMM
made in "Bell gium.
Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuw
communicatietijdperk aan. Voorlaan maakt de

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale
5400 BCN PABX-lijnen produceren.

Sovjetunie deel uit van de wereld van Alcatel Bell.

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een

over wederzijdse samenwerking met het oog op de

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel

ontwikkeling van de telecommunicotie-industrie.

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in
de

USSR in

het domein van

de

digitale

telecomopparatuur.

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de
economische herstructurering van de Sovjetunie.
Perestroïko via de telefoonkabel, als het ware.

Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal
deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi-

Communkatie is onze wereld.

A L C • T EL
TELECOMMUNICATIE

BELL

SIEMENS

Aqualifting, de schoonheidskuur
van Siemens voor uw linnen

Aqualift, de uitvinding van
Siemens luidt een nieuw wastijdperk in: het linnen dirigeert
voortaan de wasmachine.
De revolutionaire trommel
besproeit het linnen met net
voldoende water en zeep.
Zo wordt het linnen héél zacht,
tot in de kleinste vezel ge-aqualift
Tevens past het waterniveau zich
automatisch aan het gewicht en
het absorptievermogen van het
wasgoed aan.

Op de zachte aqualifting volgt het
progressief droogzwieren met intervals. Met tussenpozen wordt
het linnen herschikt in de trommel zodat het niet door rekken
of wringen beschadigd wordt.
Het komt bijna kreukvrij tevoorschijn. Dringend gaan strijken is
niet langer een must!

Onze voorsprong geeft
u meer tijd om te leven

